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1. PREÀMBUL
Al març de 2012 quan es va fundar El Pi, Proposta per les Illes al congrés
de Lloseta es va manifestar de forma clara que la seva prioritat eren les
Illes Balears.
Les darreres eleccions autonòmiques al maig, marcaren un trencament
quant a la representativitat a les institucions de la societat balear, donant
entrada a noves formacions polítiques. Els bons resultats assolits per El Pi
amb grups al Consell de Mallorca i al Parlament Balear i representants a
34 municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa, ens estimula afrontar el
repte d'anar més enllà i aconseguir també presència a Madrid, una
presència que de fer-se efectiva, al Congrés de Diputats i Senat, serà la
primera vegada després de 38 anys de Democràcia parlamentària que un
partit representi única i exclusivament els interessos de Balears a les Corts
Generals de l'Estat.
Les Illes Balears han viscut una legislatura que s’ha caracteritzat per
polítiques recentralitzadores i autoritàries contràries a les demandes de
la nostra societat i dels interessos que els són propis i molt lluny de la
defensa que es mereixen els ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
La nova legislatura es presenta com un període on canviaran multitud
d’aspectes del nostre sistema, no descartant-se la modificació del text
constitucional, és per això que ara més que mai les Illes Balears han
d’estar representades per l’únic partit que és garantia de centralitat,
centrisme i d’obediència inequívocament balear.
La nostra comunitat sempre s'ha mostrat capdavantera en l'àmbit estatal,
fins i tot en una situació de recuperació econòmica com l’actual, però
necessitam majors quotes d’autogovern i capacitat d’actuació per a
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millorar la nostra qualitat de vida i el nostre estat del benestar, el qual ha
d'aglutinar la classe mitja i aquells que es puguin trobar en perill
d'exclusió. Volem que l'estat de benestar sigui el fruit de l'Economia i de la
Política que garanteixin una vida digna per a tothom.
No es pot negar que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest una
desafecció de la societat balear cap al Congrés i el Senat, fruit del
servilisme de partit exercit dels que fins ara han estat els nostres
representants a les dues cambres parlamentàries. I és aquest el nostre
gran repte, posar en marxa el balearisme polític, per a una societat que
sempre ha estat motor de canvi, de progrés i de modernitat.
El Pi ja ha iniciat la recuperació de la confiança dels ciutadans de Balears
als ajuntaments on governa, amb la seva tasca parlamentària a les
institucions autonòmiques i ara cal fer el mateix a les d’{mbit estatal.
El Pi es planteja que tota la tasca que desenvolupi a les institucions de
l’Estat tindran com a objectiu prioritari les Illes Balears, especialment, en
la demanda d’un nou sistema de finançament que ens doti dels recursos
que el nostre esforç econòmic necessita per poder garantir el progrés i el
benestar dels ciutadans de Balears.
Són sis els eixos a partir dels quals fem la nostra proposta:
● La necessitat de desenvolupar un nou sistema de finançament
● Potenciar una economia productiva afavorint les petites i mitjanes
empreses
● Una millora de la qualitat democràtica de la societat
● Formular un nou model de polítiques de benestar
● Acabar amb la insularitat social i econòmica
● Posicionament entorn de temes de política general de l'Estat.
Aquest Programa Electoral és quelcom més que una declaració
d'intencions, és un document de compromís amb la intenció
d'aprofundir en la necessitat de dotar a les Illes Balears d’un augment
de la seva capacitat d’acció, per tal de dissenyar un futur més pròsper per
als nostres ciutadans, però també ens proposa quina serà la nostra
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postura sobre altres temes que sense ser específics de la nostra
comunitat, també han de comptar amb l’opinió d’una terra que fins ara no
ha disposat del pes específic polític que ens mereixem: la reforma
constitucional, el possible canvi del paper del senat, el nou model
d’educació, la família, la cultura, etc., comptaran amb l’opinió dels
habitants de Balears. Són temes complexos pels quals hem de respondre
amb fermesa perquè la nostra veu s’escolti a també a Madrid.
5

El Pi, com hem expressat repetidament, té una voluntat de defensa dels
interessos de la nostra comunitat, però també volem participar en la
redefinició dels temes que afecten a la totalitat de l’Estat espanyol i
aquesta aportació la farem des del consens i el diàleg, la definició de
diferents aspectes relacionats al model d’Estat, comptaran amb l’opinió
d’un partit moderat que se situa al centre polític de la societat balear.
Al maig el nostre lema va ser Lluita pel que estimes, després vàrem
continuar amb Seguim Lluitant, i ara diem que El Pi és el vot de les Illes!
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2. EL CONCERT ECONÒMIC
UNA QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA FINANCERA, FISCAL I SOCIAL
La nostra comunitat autònoma pateix des de temps històrics un dèficit de
finançament que amb dades del propi ministeri d'Hisenda es xifra en un
14% del PIB (any 2007) o els "Comptes Territorialitzats" (2012), el que
vénen a ser uns 3 mil milions d'euros anuals. Per poder dimensionar
aquesta xifra, basta dir que el pressupost de la comunitat autònoma
per a l'any 2016 serà de poc més de 4 mil milions. Aquesta dada posa de
manifest, el que suposa pels nostres serveis públics i per a les nostres
inversions aquesta manca de recursos. Situació que encara s'agreuja més
si tenim en compte que les principals competències destinatàries del 80%
de pressupost com Educació, Sanitat i Polítiques Socials, han estat
històricament infradotades econòmicament donat que varen ser
assumides sense la dotació pressupostària adequada.
Basta veure la dotació per inversions d'aquest any 2015, on la nostra
comunitat autònoma figura a la coa de les inversions.
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Per la seva banda els pressuposts generals de l’Estat prevists per a 2016,
novament només assignen a les Balears 159 milions d’euros en inversions,
la qual cosa suposa un total de 142 € per habitant, res a veure amb la
mitjana estatal de 238 € per habitant o els que s’assignen a la comunitat
de Castella i Lleó amb 586 € per habitant, repetint-se aquest fet a cada
exercici.
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Aquesta situació té solució. La podem veure a altres comunitats
autònomes com País Basc o Navarra, les quals gràcies al Concert
Econòmic han pogut gaudir de majors cotes d'inversió i despesa. Un altre
avantatge de poder disposar del Concert Econòmic com a instrument de
finançament és la possibilitat de poder flexibilitzar la fiscalitat, la qual
cosa comporta poder suportar de forma més benèvola una situació de
crisi econòmica com l'actual des del seu inici.
El Concert Econòmic és un model de finançament que permetrà recaptar
els imposts que es generen a la nostra comunitat, acordant amb l'Estat
el traspàs d'una part d'ells en concepte de les despeses comunes que
corresponen a tots els territoris que conformen l'Estat Espanyol, com
poden ser les partides de Defensa, Casa Reial, assumptes exteriors,
manteniment de Congrés i Senat, infraestructures comunes, etc.
Veiem que és necessari d'una vegada canviar les relacions financeres
entre les Illes Balears i l'Estat, sent el Concert Econòmic l'eina adient. El
nou sistema aportarà un millor finançament per a Balears, degut que una
part més important dels impostos que paguem els habitants de Balears
quedaran a la nostra comunitat, com podem veure es tracta d'una
qüestió de justícia i de la millora de l’Estat del benestar.
El Pi defensa que el Concert Econòmic com a eina que dóna solució a
bona part dels problemes de Balears que ens permetrà:
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● Millorar la sanitat
● Millorar l’educació
● Desenvolupar eines que ajudin a la desestacionalització i
diversificar la nostra Economia
● Estimular la innovació empresarial i la generació de llocs de
treball de més qualitat
● Pagar els ajuts de la llei de dependència
● Ajudar més als ajuntaments amb temes de millora de
infraestructures, equipaments, embelliments, entre altres.
● Etc.
El Pi no vol que s'entengui el Concert Econòmic com si es tractés d'un
privilegi que únicament volem per a Balears, tot el contrari, aquelles
comunitats que triïn aquest sistema, seran responsables de la
recaptació dels doblers, obligant-les alhora a gestionar els recursos
disponibles amb major seny i responsabilitat, la qual cosa suposarà a
mitjà termini un benefici per a l'Estat, que contribuirà a modernitzar-la i
fer-la un Estat més eficient i amb majors quotes de benestar.
Evidentment, aquest sistema també ha de preveure partides de
‘solidaritat’ o compensació territorial entre comunitats, això sí, sempre
de forma clara i transparent.
L'establiment del Concert Econòmic per a totes les comunitats
autònomes que ho desitgin, similar a l'existent al País Basc o a la
Comunitat Foral de Navarra, significarà que:
1. Cada Comunitat serà l’encarregada de recaptar tots els imposts.
2. Cada Comunitat tindr{ autonomia a l’hora d’establir els tipus
impositius.
3. L’Administració Central establir{ un tipus mínims de recaptació,
en sintonia amb el que estableix la Unió Europea.
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4. L’Administració Central ser{ l’encarregada d’establir les classes
d’imposts vigents a tot l’Estat.
5. S’establir{ una quantitat similar al cupo basc, que aniria en funció
de la població i de la renda, amb el que cada comunitat autònoma
contribuiria a les competències en mans de l’Estat i per a la
solidaritat interterritorial.
6. Creació d’un organisme tècnic depenent del Senat, amb
participació de l’Administració Central i de totes les comunitats
autònomes, que vetllarà pel bon compliment del sistema.

No oblidem que la posada en funcionament del Concert Econòmic no
comportarà cap fuita de capitals fora de l'Estat, ni tan sols una minoració
del PIB, donat que la nostra comunitat tal com ha fet històricament
continuarà proveint-se fonamentalment de la Península. Els grans
beneficiats de la posada en funcionament d'aquest sistema de
finançament seran els treballadors i les empreses privades de les Illes
Balears, per la millora substancial que suposarà disposar de millors serveis
dinamitzant la generació de negoci dintre del mateix territori.
Les Illes Balears no volen ser més que qualsevol altra autonomia, es tracta
de ser iguals. El Govern de l’Estat als darrers anys ha repetit fins a
l’extenuació que ‘tots els espanyols hem de ser iguals’.
Bé, li agafam la paraula. Volem que tots els ciutadans de l’Estat siguin
iguals i ara no ho són. Els ciutadans de Balears són tractats
sistem{ticament com ‘ciutadans de segona’: el nostre sistema sanitari, el
nostre sistema educatiu, la nostra universitat... reben molts menys
doblers que la resta de ciutadans espanyols. I això no pot continuar més
així. Des d’El Pi direm que: “ja n’hi ha prou! Volem ser com la resta
d’espanyols, ni més ni manco”.
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INVERSIONS ESTATUTÀRIES
Una de les proves més evidents de l'oblit que han suposat les Illes Balears pels
governs de l'Estat al llarg dels darrers anys ha estat l’incompliment sistemàtic
de les inversions estatutàries contemplades a l'Estatut d'Autonomia aprovat el
2007, quasi dos mil milions d'euros compromesos mitjançant llei orgànica i
què cap dels dos partits que s'han alternat al govern de l'Estat des de fa vuit
anys han estat capaços de donar compliment.
Aquest fet és un greuge més respecte al que hem estat patint durant els darrers
trenta-dos anys d'autonomia, basta pensar que no fa més de quinze anys
érem la comunitat autònoma a la renda per càpita més elevada de l'Estat,
avui en dia ens costa conservar el setè lloc. Això sí, continuem sent els que
més aportem a les arques de l'Estat.
El Pi no es cansarà de reclamar a les Corts Generals aquest import que com s'ha
dit abans ve garantit a la llei orgànica que aprovà la reforma del nostre Estatut.
D’altra banda El Pi demanarà la condonació per part de l’Estat dels préstecs
fets a les autonomies via Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) com aportacions
al dèficit de finançament de les autonomies.

PRINCIPI D'ORDINALITAT
En l’escenari de la negociació d’un nou finançament autonòmic general, que no
prevegi el Concert Econòmic, defensarem el principi d’ordinalitat pel qual la
Comunitat que més aporta per càpita és la que més rep per càpita.
Reivindicant els costos que suposa la sobrecàrrega poblacional que implica
l’activitat turística, els costos d’insularitat, el bilingüisme, etc., així com,
sobretot, l’existència d’un deute històric generat per l’acumulació dels
successius dèficits fiscals.
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Ja no és assumible per més temps que les Illes Balears, la comunitat que més
aporta per càpita, sigui una de les pitjors finançades. Per a la confecció dels
pressuposts autonòmics de 2016 les Balears només rebran un total de
1.927,67 € per habitant, mentre que la mitjana espanyola ser{ de 2.126,43 €
per habitant, La Rioja 2.827 € o Extremadura amb una població similar a Balears
arriba als 2.601 €. Formar part de l'Estat espanyol per a Balears no pot ser per
més temps, sinònim de descapitalització i de precarització dels serveis públics.
Hem de revertir aquesta situació.
Fins que disposem del Concert Econòmic, El Pi reclamar{ al Govern de l’Estat la
publicació anual de les balances fiscals calculades segons la metodologia de flux
monetari i càrrega-benefici.
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3. ECONOMIA PRODUCTIVA
LES PETITES I MITJANES EMPRESES DE BALEARS
Les Illes Balears tradicionalment han estat considerades com una
comunitat rica i pròspera. Avui les Illes som una comunitat que centra la
seva economia en el sector serveis i, en aquest àmbit, gairebé és el
turisme estacionari de sol i platja l’única indústria rellevant que mou el
nostre cicle productiu. El monoconreu turístic ha desplaçat les altres
activitats, convertint-les en subsidi{ries d’aquesta. Les petites i mitjanes
empreses tradicionals o familiars que suposen el 35% del PIB de
Balears, base de la nostra Economia, han anat cedint terreny, cada cop
més,a les grans empreses i cadenes de fora, substituint el teixit productiu
propi que exercia de múscul hegemònic del país. Aquest model econòmic
i demogràfic, juntament amb un finançament injust, ens ha fet passar de
ser la primera comunitat en renda per càpita a la setena—i continuam
perdent posicions amb unes taxes d’atur inaudites en la nostra història
passada. Tot indica que és necessari actuar per no morir d’èxit en un
sistema que cada dia mostra més unes febleses que van més enllà de la
crisi generalitzada que hem patit aquests darrers anys.
El Pi és un partit que defensa un liberalisme econòmic de base, això és,
que entén la lliure competència en un marc que garanteix la igualtat
d’oportunitats per a tots els agents econòmics. La nostra prioritat,
precisament, és la defensa del teixit productiu propi: la petita i mitjana
empresa d’aquí, els autònoms, el petit comerç, els pagesos, els
treballadors, etc., perquè les grans empreses ja disposen de la cobertura
que els proporciona la normativa europea i estatal. Una normativa que
volem desenvolupar per facilitar que les nostres empreses puguin ser
competitives també en un mercat cada cop més globalitzat i
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interdependent, en el qual la qualitat i l’especialització és la garantia del
nou èxit.
Tenim present que el nostre principal objectiu és regenerar i fer més
competitiva la nostra oferta turística, estendre la temporada fins allà on
es pugui, però també volem reforçar les indústries tradicionals (calçat,
moble, bijuteria, alimentació, etc.) juntament amb tota una sèrie
d’activitats econòmiques que entenem que han de ser estratègiques (la
recerca i la innovació, les noves tecnologies, el disseny,el tercer sector,
etc.) com a elements que poden quallar en el nostre perfil de futur. Unes
indústries qualificades que hauran de prendre com a base i revulsiu una
renovació del sistema educatiu i formatiu per fer-ho possible. Els països
petits que prosperen són aquells que, al marge d’apostar per una indústria
de referència—el turisme en el nostre cas—, també són capaços de
complementar-ho amb un teixit productiu molt fort que actua com a
diversificador de l’economia.
Evidentment un nou sistema de finançament serà una de les eines
principal per poder diversificar la nostra economia.

TRIBUTS
La pressió fiscal a la que estem sotmesos és un vertader entrebanc per a la
recuperació econòmica i pel nostre desenvolupament com a societat, és
fa necessari abaixar els imposts, insistirem a totes les institucions i el
Congrés i el Senat no seran cap excepció.
El tipus impositius de les quotes a la de Seguretat Social, han de
davallar tan per a les empreses com els treballadors, la qual cosa
afavorirà la contractació i el consum.
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El mateix aplicarem sobre l'IRPF, IVA i imposts de societats també han
de disminuir per afavorir la producció i el consum només així garantirem
de forma ferma la senda de la recuperació.
Promourem novament al igual que ho varen posar de manifest durant la
campanya del passat mes de maig la nostra voluntat de reduir, o fins i tot
eliminar, l'impost de successions entre familiars així com l'impost de
donacions entre pares i fills, atès que entenem que aquests béns ja ha
estat objecte d’altres tributacions i perjudiquen especialment a les petites
i mitjanes empreses familiars.
També instarem al Govern per moderar significativament la càrrega
impositiva per a l’adquisició de la primera habitatge.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA
La Constitució atorga a l'Estat la capacitat de legislar sobre la
contractació pública, i no podem passar per alt que les administracions
públiques representen el 18,5% del PIB de l'Estat.
La contractació pública no és tan sols un sistema per a la provisió de bens
i serveis, també és un potent impulsor de l'Economia i d'altres finalitats
socials.
El Pi com a protector de les empreses de les Illes Balears promouran
mesures que afavoreixin la lliure competència real, però que evitin la
situació de predomini de mercat que tenen les grans empreses que les fa
actuar en règim d'oligopoli, per això demanarem reserves explícites de
contractació pública per a PIMES i Autònoms.
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FINANÇAMENT
El govern de l’Estat s'ha dedicat als darrers anys a treballar i afavorir la
macroeconomia, és ben hora que comenci a pensar de forma ferma en la
microeconomia, és necessari establir polítiques de finançament per a la
modernització dels petits negocis. També lluitarem, per aquests puguin
tenir presència als mercats internacionals per a la comercialització i s’han
de fomentar les aliances estratègiques entre productors locals per
defensar la singularitat dels seus productes i les denominacions d’origen.
Les cambres de comerç han de ser una eina decisiva recuperant el seu
protagonisme com a impulsors de les indústries locals.

COMERÇ
La defensa dels petit i mitjà comerç de Balears ha estat una constant des
de la constitució d’El Pi. El que manifest{vem els primers anys
d’existència s’ha pogut materialitzar en nombroses iniciatives tant al
Parlament, la moratòria a l'obertura de nous centres comercials o la
regulació del sector de lloguer de vehicles, les vivendes vacacionals entre
altres en són una bona mostra. Tot i així la defensa del petit comerç o
proximitat no té límit, a pesar de ser una competència transferida a les
comunitats autònomes.
El Govern de l’Estat als darrers quatre anys ha legislat sobre la matèria per
donar suport a les grans empreses multinacionals que desplacen al
comerç tradicional i urbà, que contribueix a la vida dels carrers de les
nostres poblacions. Per això sol·licitarem la derogació de la normativa
estatal sobre comerç, ja que actua sobre una competència de caràcter
autonòmic. Els horaris comercials, la regulació d’implantació de grans
superfícies han de ser una decisió de les comunitats autònomes. Som
conscients que han de conviure tota la tipologia d’establiments
comercials, però també és cert que ho han de fer en equilibri, i aquests
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darrers anys això no ha estat possible per la intervenció interessada del
Govern de l’Estat amb la total complicitat del Govern Balear. Tornar a
l’equilibri és una de les nostres prioritats.

TREBALLADORS AUTÒNOMS
16

Els treballadors autònoms són aquells que desenvolupen una activitat
econòmica de forma directa i personal sense cap tipus de contracte de
laboral. La seva responsabilitat com administrador del seu negoci és
il·limitada, sense cap tipus de separació entre el seu patrimoni personal i
el de l'empresa. Així i tot són una vertadera font de riquesa econòmica per
a la nostra societat i el seu paper vital com a dinamitzador social i
econòmic no ha estat reconegut al llarg dels anys.
El Pi vol promoure una davallada significativa de les quotes que paguen
els treballadors autònoms, vertaders generadors de riquesa mitjançant
les seves petites i mitjanes empreses. Ningú qüestiona que les càrregues
tribut{ries que han de suportar aquest tipus d’emprenedors són
excessives, llavors és hora que l’Estat assumeixi el seu paper de motor de
l’Economia adoptant mesures que vertaderament ajudin a les empreses
familiars, fonamentals pel desenvolupament econòmic de la societat.

#ElVotdelesIlles
Programa Electoral Eleccions Generals

4. UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT
DISPONIBILITAT CAP ALS CIUTADANS
La nostra és una Democràcia representativa i per tant els diputats i
senadors són els representants dels ciutadans de cada territori de l'Estat.
Els partits d'àmbit estatal deformen aquest concepte i transformen les
eleccions en una mena de carrera de sigles o marques per dominar les
Corts Generals on el que prima és obtenir el màxim nombre de membres,
perdent els senadors i diputats el paper de representants dels ciutadans
del seu territori.
El Pi no té cap servitud política ni ideològica a nivell estatal que ens fermi
les mans i ens digui el que hem de pensar i votar, podem pactar amb
qualsevol que afavoreixi els interessos d'aquesta comunitat. Només ens
devem als mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.
No hem d'oblidar que a les eleccions generals no votem a la persona que
assumirà la presidència del govern, sinó quins seran els representants de
Balears a les Corts Generals. Per tant votem el missatge que vol la
societat balear que s'escolti al Congrés o el Senat, per això El Pi vol ser el
portaveu de la nostra societat civil, enfront de la servitud dels partits
d'àmbit estatal cap a les estructures de les seves formacions a Madrid.
El primer element per exercir una vertadera representació, és que els
polítics depenguin dels votants i no del IBEX35 o dels mitjans de
comunicació. I sobretot que defensin als seus votants, com passa a
democràcies assentades com la del Regne Unit, Estats Units o Suïssa i no
les seves estructures de partit.
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El Pi es compromet a què els seus representats per Balears, rebran un
pic per setmana als ciutadans o entitats per recollir les seves queixes,
suggeriments o inquietuds. Les reunions se celebraran a Palma, Part
Forana, Eivissa, Menorca i Formentera. El Pi es compromet des del primer
dia que no tan sols ho farà sinó que impulsarà reformar la norma perquè
sigui obligatori per a tots els diputats.
18

DEFENSA DEL CONSENS POLÍTIC
El Pi ha fet del consens l'instrument de treball principal i el farem servir
novament per defensar les posicions que siguin absolutament
majoritàries dins la nostra societat, com per exemple la millora de
finançament, l’aturada de les prospeccions, la connectivitat, etc. forçant a
la resta de formacions que també ho facin inclús si aquestes formacions a
Madrid es posicionen en contra dels interessos de Balears. Aquest front
comú en defensa dels interessos de Balears el farem efectiu promovent la
firma d’un document públic per part de totes les formacions de Balears.

EL SENAT COM A AUTÈNTICA CAMBRA DE REPRESENTACIÓ
TERRITORIAL.
El Senat ha fracassat com a Camara de Representació Territorial. És
necess{ria una revisió profunda del seu sistema d’elecció i de les funcions
a desenvolupar. Per aquest motiu, des d' El Pi proposem que:
● El Senat sigui la Cambra de referència per tots aquells temes
vinculats a la vertebració territorial, per damunt del Congrés de
Diputats.
● Els presidents de les comunitats siguin membres sense dret a vot
del Senat, amb capacitat d’intervenir en determinades activitats,
especialment quan afectin la seva Comunitat.
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● Es redueixi el número de senadors per situar-lo al voltant dels 90
membres.
● Totes les comunitats autònomes tinguin el mateix número de
senadors. En concret, hi haurien cinc senadors per a cada
Comunitat Autònoma.
● Organitzi reunions periòdiques amb tots els presidents de
comunitats i ciutats autònomes.
● Per tal de remarcar la seva importància territorial, l’elecció del
Senat es faria el mateix dia que les eleccions autonòmiques.
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5. EL NOSTRE MODEL SOCIAL
PER UN NOU CONTRACTE SOCIAL
“Europa s'enfronta a un moment de transformació. La crisi ha
llençat per terra anys de progrés econòmic i social i exposat les
debilitats estructurals de l'economia europea.”
Comissió Europea. Comunicació de la Comissió Europa 2020. Una
estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Tal i com la mateixa Comissió Europea reconeix, la crisi econòmica actual
no té precedents en la nostra generació, ha provocat l’empobriment de
milions de persones a Europa i ha posat de manifest carències
fonamentals, estructurals, de la nostra economia. L’any 2010 l’an{lisi de la
situació econòmica portava a la Comissió a afirmar coses com aquestes:
“dos anys de crisi han esborrat vint anys de sanejament fiscal. Durant
la crisi, el nostre potencial de creixement s’ha reduït a la meitat. Molts
projectes d’inversió, talents i idees es podrien perdre a causa de la
incertesa, a l’atonia de la demanda i a la manca de finançament. Les
carències estructurals d’Europa han quedat paleses”.
Quasi sis anys des de l’aprovació d’aquell document, especialment als
països mediterranis, constatem amb desesperança que les desigualtats
han crescut enormement, no només entre els països del nord i del sud,
sinó de la mateixa població de cada estat. Les condicions de vida de
milions de ciutadans europeus són, avui, senzillament dramàtiques.
Les aportacions realitzades des dels països més afectats per la crisi,
Grècia, Portugal, Espanya, no sembla haver assolit cap dels objectius
inicialment plantejats per l’Estratègia Europa 2020, ja que aquests han
estat literalment anul·lats, una i altra vegada, pels famosos pactes
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d’estabilitat i creixement, pels principis d’estabilitat pressupost{ria que, a
més a l'Estat espanyol, han assolit rang constitucional por obra i gràcia del
pacte d’estat PP PSOE de l’any 2011, que ha actuat com a un veritable tap
per a la recuperació econòmica i social de la nostra població.
Avui, en la vigília d’unes noves eleccions generals, a l’igual que al 2011,
ens enfrontem amb els mateixos problemes socials, agreujats a més
per la impossibilitat de les famílies de desendeutar-se dels préstecs
assumits abans de la crisi i amb una desvalorització exagerada dels seus
actius principals, els seus habitatges. Amb una impossibilitat gairebé
crònica de recuperar les taxes d’ocupació anteriors a la crisi i amb una
disminució malaltissa de la quantitat i qualitat dels serveis públics,
enredats permanentment en la xarxa d’aranya de l’equilibri pressupostari.
Demandem grans reformes estructurals però seguim castigant a la
ciutadania, als seus autònoms i a les seves petites empreses familiars amb
més imposts, menys treball, menys i cada vegada més precaris serveis
públics, amb encara mínims i cars recursos financers.... Però, això sí,
reclamant sempre més competitivitat, més eficiència i més capacitat de
sacrifici.
Davant d’aquest panorama, El Pi Proposta per les Illes, reclamarà a les
Corts espanyoles, des dels seus escons al Congrés i al Senat, valentia i
determinació en l’adopció d’autèntiques mesures, moltes d’elles
estructurals, que contribueixin de manera decidida a posar fi a les
causes i efectes reals d’aquesta llarga crisi. Tal i com exposa John Rawls
en el seu assaig, “Teoria de la Justícia”, demanem-nos, entre tots, com
hem de regular les institucions per tal que un sistema social cooperatiu,
equitatiu, eficient i productiu es pugui mantenir a través del temps, d’una
generació a la següent.
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TREBALL, SEGURETAT SOCIAL, SANITAT I PENSIONS
Les nostres propostes en aquest àmbit són:
Afavorir polítiques orientades cap a la plena ocupació
Mesures que afavoreixin la lliure competència real i, per tant,
marcadament antimonopolístiques, amb reserves explícites de
contractació pública per a PIMES i autònoms, la desconcentració
empresarial de serveis bàsics (telecomunicacions, subministrament
energètic, transports públics, ports i aeroports, grans infraestructures
vi{ries, etc.) i l’augment dels controls del frau fiscal, administratiu i
laboral.
Reformes laborals que suposin la recuperació dels drets laborals bàsics
Especialment els referits a les limitacions de la jornada laboral i la
negociació
col·lectiva,
especialment
d’aquells
sectors
que
tradicionalment no han estat representats (policia i guàrdia civil,
treballadors de petites empreses, autònoms laborals, etc.)
Recuperar el Règim Públic de Seguretat Social per a tots els
ciutadans.
Garantir l’assistència i les prestacions sociosanit{ries universals i sense
repagaments, especialment a la nostra gent gran i en aquells casos de
necessitat extrema per manca generalitzada de feina. Reconeixement del
temps d’estudi (Cicles de formació professional de grau superior i estudis
universitaris i assimilats) com a temps cotitzat.
Reconeixement, mitjançant una Llei Orgànica, de la Insularitat
Com a element que obligui permanentment a les institucions de l’Estat a
distribuir equitativament les inversions de l’Estat per tal de lluitar contra
el monocultiu turístic i l’estacionalitat i precarietat laboral.
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Reconeixement, en definitiva, del Règim Econòmic Especial per a les Illes
Balears.
Demandar mesures legislatives destinades a descentralitzar plenament
les capacitats financeres i tribut{ries de l’Estat en benefici de les
comunitats autònomes per tal de poder fer front amb garanties a les
competències que tenen atribuïdes en matèria de benestar social:
sanitat, educació i serveis socials. Cal recordar que aquestes tres grans
competències suposen pràcticament el 80% de la despesa no financera
de les comunitats autònomes. Però aquest traspàs de competències no
ha anat mai acompanyat d’un bon model de finançament que asseguri
els recursos suficients per cobrir el seu cost.
Retorn als municipis de les competències en matèria de prestació de
serveis socials i reforçament dels consells insulars com a garants de la
prestació de serveis per part dels petits municipis i com a complement
necessari de les grans ciutats i capitals.
Garantir la suficiència econòmica de la gent gran
Tenim clar el pes cada vegada més significatiu dels majors com a
conseqüència del descens de la natalitat i l’allargament de l’edat de vida
de la població. El Pi és conscient d’aquesta realitat i, per això vol posar en
valor el col·lectiu de Gent Gran amb polítiques de distribució equitativa
de les rendes de l’Estat, especialment les procedents dels tributs sobre
els increments de capital, per tal de garantit el sosteniment d’un
sistema de pensions just i universal, l’atenció a la dependència,
l’envelliment actiu i saludable i l’accés a l’habitatge, la cultura i el lleure.
Un sistema de pensions que tingui en compte el cost de la vida de la zona
de residència.
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L’objectiu principal d'El Pi respecte a la Gent Gran es dirigir{ a la millora
integral de tots els {mbits de la vida d’aquest col·lectiu, per tal de
garantir una atenció integral, entesa aquesta tant des de tot allò que és
necessari per a la seva autonomia i benestar (promoció sociocultural)
com des d’una atenció individualitzada
Fons de cohesió sanitària
Exigirem la seva dotació econòmica permanent amb recursos de l’Estat,
aquest fons és necessari per a garantir que qualsevol ciutadà que no
disposi d'accés en la seva comunitat a un determinat tractament, el pugui
rebre en un altre.
Fons de Garantia Assistencial
Necessari per garantir l'assistència de pacients d’altres autonomies que
estan desplaçats temporalment o durant les seves vacances per a
compensar els serveis prestats entre serveis de salut o assistencials de les
diferents comunitats autònomes i que, en aquests moments, es
compensen únicament amb recursos de les mateixes comunitats.
Aquestes compensacions hauran de tenir especialment en compte el fet
insular i els costs de desplaçament, estança i manutenció tant dels
malalts com dels seus acompanyants.

DRETS I GARANTIES SOCIALS, FORMACIÓ, EMIGRACIÓ I
IMMIGRACIÓ
El Pi considera la família com a marc de referència fonamental de les
polítiques socials, assistencials i culturals, atenent a les seves
característiques i necessitats a l’hora d’establir els criteris de beneficis
fiscals, repartiment d’ajuts, descomptes o reduccions tarif{ries d’acord
amb els ingressos o renda per càpita dels seus membres, . En particular es
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consideraran les famílies amb fills o dependents a càrrec seu i en situació
de dificultat o perill de risc d’exclusió social.
Maternitat i paternitat.
Per tal de facilitar la maternitat, la conciliació familiar i la seguretat
laboral dels futurs progenitors, des d’El Pi proposem que:
- El permís de maternitat augmenti fins a les 25 setmanes.
- La mare pugui cedir aquest permís al pare, totalment o
parcialment.

Promourem mesures per tal d’afavorir la conciliació laboral dels
progenitors amb fills menors d’edat, amb polítiques decidides de
compensació per a aquelles persones que abandonin temporalment el seu
lloc de treball per a atendre les obligacions derivades de la
maternitat/paternitat, sense que, en cap cas, l’exercici dels drets i
obligacions derivats de la maternitat/paternitat pugui ser causa de
pèrdua del lloc de treball.
Avortament.
La nostra societat ha debatut molt durant els darrers anys sobre
l'avortament, s'ha desviat la discussió entorn a principis morals de caire
moral lluny de la realitat quotidiana de la nostra societat El Pi pensa que
és hora de tancar aquest debat acceptant l'actual normativa vigent i de
forma especial pel que fa al manteniment del punt de la llei on les menors
d'edat necessitin el consentiment patern per avortar.
Família .
Regularem legislativament mesures decidides de refinançament dels
préstecs familiars que inclouran les dacions en pagament, el quitament i
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l’espera, les condonacions de deutes en determinades situacions de
risc d’exclusió social i incentius fiscals per a la reunificació i
refinançament de crèdits a llarg termini.
Desenvoluparem marcs legals clars i efectius reguladors de les
insolvències familiars i personals, per tal d’aconseguir rescatar les famílies
de l’endeutament crònic com a conseqüència de la crisi patida aquests
darrers deu anys.
Demandarem una major protecció jurídica dels menors exposats a la
violència domèstica i reclamarem que els jutjats de violència contra les
dones equiparin la figura del menor a la de la persona maltractada,
considerant-los mereixedors del mateix nivell de protecció per a aquest
tipus de violència.
Regularem la pèrdua automàtica de la custòdia i, en casos extrems, de la
pàtria potestat dels fills en cas que els maltractes devinguin en condemna
ferma.
Exigirem la dotació i manteniment ordinari per part de l’Administració
de l’Estat de les dotacions pressupost{ries necess{ries per a fer
efectives les ajudes per dependència, per tal que les famílies amb
persones majors o minusvàlides a càrrec seu puguin suportar la
sobrecàrrega personal i econòmica que requereix l’atenció dels seus
familiars.
També demanarem els recursos necessari per dotar més agilitat durant el
seu procés de tramitació perquè els ciutadans que tinguin dret puguin
accedir a les prestacions de la forma més ràpida possible

Emigració i immigració
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L’Estat ha d’assumir les seves competències en matèria d’estrangeria i,
per tant, de regulació de l’entrada, reagrupament, permanència i sortida
del nostre territori dels immigrants. No se pot deixar en mans de les
Comunitats Autònomes i dels Ajuntaments la càrrega sociosanitària,
educativa, cultural i econòmica derivada d’aquesta realitat i ha de dotar
aquestes administracions dels mitjans econòmics suficients perquè
puguin desenvolupar les seves competències de forma digna.
La política migratòria s’ha de fonamentar en els valors universals de la
solidaritat entre les persones i els pobles, i ha d’actuar contra qualsevol
actitud racista o xenòfoba que es pugui donar entre la societat d’acollida.
S’han de facilitar als immigrants els mitjans per a la seva integració
cultural, social i lingüística, tot i respectar la seva identitat i costums
d’origen, assimilant els nostres. L’obtenció de la residència permanent ha
d’anar sempre lligada al manteniment d’una forma de vida digna
sostenible econòmicament i a un esforç manifest d’integració en la
cultura, costums i h{bits socials del territori d’acollida.
S’ha de reforçar permanentment la persecució legal de la immigració
irregular associada a fets delictius, especialment la derivada del
terrorisme, l’abús a les dones, a les persones dependents i als menors,
ampliant les competències del Govern de les Illes Balears en aquestes
matèries i reforçant les dels ajuntaments per a un millor
desenvolupament de les polítiques d’immigració.

HABITATGE
Des d’El PI constatam amb molta preocupació la inexistència, aquests
darrers vuit anys, de polítiques d’habitatge que afrontin seriosament la
greu situació generada per la crisi econòmica. Des de fa uns anys s’han fet
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tristament familiars els desnonaments i no hi ha cap política decidida, ni
estatal ni autonòmica de generar oferta d’habitatges protegits, ni
nous ni usats. Han aparegut, de nou, els fons voltors que han adquirit la
gestió dels fons immobiliaris gestionats pel SAREB ó “Banc Dolent”, fet
que, sens dubte, generar{ costs milionaris a l’Administració de l’Estat i
beneficis exagerats, novament, per a aquelles entitats que, precisament,
varen ser les causants de la crisi i els majors beneficiaris del rescat bancari.
El Pla 2013-2016 desenvolupat pel RD 233/2013, de 5 d’abril del Ministeri
de Foment, no ha ofert cap balanç de resultats que permeti avaluar l’abast
de la mesura. Dels convenis signats amb les diferents autonomies tampoc
se’n sap quin ha estat el resultat. Els ajuntaments constaten també les
dificultats per a arribar a acords amb els bancs per a accedir als
habitatges desocupats per tal de poder engegar polítiques de foment del
lloguer social.
Davant d’aquest panorama, des d’El PI entenem que els objectius
prioritaris de les polítiques d’habitatge passen per:
Polítiques que facilitin que l’accés a l’habitatge
S'ha d'intentar que l'esforç econòmic de les famílies per assolir un
habitatge no sigui superior a la tercera part dels ingressos familiars,
facilitant solucions reals i no només dialèctiques a aquelles famílies amb
un nivell d’ingressos reduït i que no és previsible que millori a mig i llarg
termini.
Facilitar en qualsevol cas i sense cap excepció, allotjament a les
famílies desnonades, regulant normativament els processos d’execució,
especialment pel que fa a la valoració dels immobles, la renegociació de
crèdits hipotecaris, les quitances i esperes i les dacions en pagament.

28

#ElVotdelesIlles
Programa Electoral Eleccions Generals

Oferir lloguers barats a persones en risc d’exclusió, joves i persones
majors amb pensions baixes o amb no contributives. La durada d’aquests
lloguers ha de ser d’entre 3 i 5 anys com a mínim.
L’Estat ha de facilitar a les comunitats autònomes la creació de parcs
públics permanents d’habitatges de lloguer, aplicant les mesures més
dràstiques possibles dins de la legalitat, fins i tot l’expropiació en casos de
necessitat. Hem creat l’eina suposadament adequada, el SAREB, i a
través d’ell s’ha de negociar amb els bancs afavorits per la seva creació la
conformació d’una oferta seriosa de lloguers socials.
S’ha de moderar significativament la c{rrega impositiva per a l’adquisició
de la primera vivenda.
S’ha de desencallar el mercat immobiliari per a les famílies, per tal que
puguin vendre amb normalitat els seus habitatges i no en competència
permanent amb les mateixes entitats bancàries, que fa anys que
impedeixen la lliure competència en aquest sector. Per tant, exigirem
l’establiment de contingents anuals d’habitatges que puguin ser
posats a la venda pels bancs i per a les famílies, a fi de garantir la
correcta regulació del mercat immobiliari i l’accés de les famílies als
recursos que procuren aquestes desinversions.
Promoure les cooperatives d’habitatges i el lloguer i permuta
d’habitatges (especialment per a la Gent Gran, per tal de facilitar-ne la
mobilitat i l’accessibilitat) amb incentius fiscals poderosos que facin
realment efectives aquestes polítiques de promoció.

POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL
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Introducció gradual de la Renda Bàsica Universal, mitjançant la revisió en
profunditat del sistemes jurídics tributari, laboral i administratiu, per tal
de repartir millor el treball, assolir l’objectiu de la plena ocupació i
garantir l’eradicació de la pobresa i el sosteniment del sistema de
pensions.
Donarem suport decidit a totes les polítiques destinades a la prevenció
de l’abandonament escolar i a la millora de les situacions de
vulnerabilitat social.
Reclamarem mesures de protecció i polítiques orientades cap al retorn
dels emigrants, especialment els més joves.
Exigirem majors competències autonòmiques i municipals per a afrontar
les situacions de pobresa i d’exclusió social i la creació de xarxes i
estructures de suport estables a barris i municipis.
Afavorirem mesures d’impuls del Tercer Sector com a eina de
participació lliure dels ciutadans en el desenvolupament polític, social,
econòmic i cultural de la societat i com a element dinamitzador de
l’economia social.
Avui vivim una vertadera transformació de l’economia i de la societat que
s’implica a grans sectors de la ciutadania en la prestació de nombrosos de
serveis. El Tercer Sector és un símptoma de maduresa política i social a
una democràcia consolidada. Per aquesta raó entenem que els poders
públics tant de l’Estat, com de les comunitats autònomes que són les
competents en l’execució final d’aquesta matèria, han d’assumir els
seus compromisos i fomentar de manera clara aquest tipus d’activitat.
L’Estat, s'ha de significar per definir uns paràmetres que facilitin a les
entitats i organitzacions constituïdes amb aquesta finalitat, tota una sèrie
d’avantatges econòmics i fiscals o la posada a disposició de mitjans i
recursos, atès el seu interès social. La concertació de la seva activitat
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amb les administracions públiques ha de ser l’altre {mbit d’una
col·laboració en la que entenem que les prestacions no s’han de
monopolitzar únicament des dels serveis públics, sinó que han de ser fruit
de la confluència entre la iniciativa social de les persones i les institucions.
S’ha de garantir, per llei, l’accés a la cartera b{sica de serveis socials,
que ha de garantir no tan sols l’assistència extraordin{ria i urgent sinó
que ha d’assegurar una vida digna a les persones en el seu propi entorn
familiar.
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6. INSULARITAT
ANTECEDENTS, CONTINGUTS, DADES I ARGUMENTS
Nacions Unides qualifica als petits estats insulars com a territoris de baix
relleu que tendeix a compartir problemes de desenvolupament com
petites i creixent poblacions, recursos limitats, llunyania,
vulnerabilitat a les crisis econòmiques externes, dependència excessiva
del comerç internacional i una fragilitat del medi ambient.
La Unió Europea (UE) reconeix l'existència de regions ultraperifèriques
com a part del seu propi territori. Impera la llei europea, però es
permeten excepcions per tenir en compte la seva diferent situació
geogràfica, estructural, social i econòmica. La UE estableix que el
desenvolupament d'aquestes regions es veu especialment perjudicat
per la insularitat i la dependència econòmica d'un reduït nombre de
productes, factors que perjudiquen el seu desenvolupament.
A l'Estat Espanyol, la Constitució al seu article 138 diu "L'Estat garanteix
la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat a l'article 2,
vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les
diverses parts del territori espanyol, i atenint-se en particular a les
circumstàncies del fet insular"
Està clar que mai s'han atès especialment aquestes circumstàncies i ara
més que mai, després de 37 anys de democràcia i una contínua pèrdua de
renda per càpita, de salaris mitjans bruts, d'activitat industrial,
d'activitat agrícola i ramadera i en general de quasi tota l'activitat
econòmica no relacionada directament o indirectament amb el turisme,
aquesta comunitat necessita que l’Estat tingui en compta. d'una vegada
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per totes, el fet insular com un desavantatge econòmic i social davant un
món de cada vegada més globalitzat i competitiu.
No som el més rics, som una de les comunitats amb més desigualtat
social, cal diversificar el nostre model econòmic i això serà impossible
sense una compensació econòmica del fet insular, després de contribuir
tant d'anys amb la construcció de grans infraestructures, amb el
desenvolupament econòmic de l'Estat, i a la millora del benestar social de
totes les comunitats, ara necessitem més doblers per nosaltres.
Què podem dir de les illes que pateixen la doble insularitat, el cas de
Menorca i Eivissa, per no parlar del cas de Formentera encara més
agreujat. És necessari articular mecanismes de compensació que
puguin garantir el seu desenvolupament i competitivitat econòmica.
Els mecanismes existeixen i en part s'apliquen a les Illes Canàries, l'altra
comunitat insular de l'Estat, el perquè mai no s'han posat en
funcionament a Balears tan sols es pot explicar per la manca de
voluntat política dels governants durant tots aquests anys.
Sense obviar altres sectors econòmics que donen vitalitat a l’economia de
les Illes Balears, no podem negar que el sector turístic és el més important
tant per l’impacte directe que té, com indirecte.
Inevitablement, tant el turisme com altres sectors, es veuen agreujats pel
factor de la insularitat, front altres comunitats i regions de l’estat
espanyol.
És per això que en matèria d’insularitat, El Pi, Proposta per les Illes creu
que són necessàries les següents mesures per tal de pal·liar aquests
efectes:
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PORTS I AEROPORTS.
La gestió dels ports i aeroports han de ser sens dubte eines per a la
revitalització de la nostra economia, i per poder dur-ho a terme és
necessari participar de la gestió d’aquestes infraestructures. Per una
comunitat insular com la nostra parlar de ports i aeroports és parlar d’una
prolongació de les ciutats degut a la necessitat que tenim per a la nostra
mobilitat vital i quotidiana.
El Pi reclama una participació a la gestió dels aeroports i ports de les Illes
Balears per part de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.
Això permetria una gestió més propera, directa, adequada i òptima;
aprofitant el coneixement que té la mateixa Administració balear de les
necessitats que tenen les portes d’entrada a les illes. Així, front a una
AENA i Puertos del Estado que sols cerquen rendibilitat pels seus
accionistes i el ministeri de Foment, despreocupant-se de les necessitats
dels illencs i dels visitants de les illes, podríem oferir un servei de més
qualitat i atenció. Modular les taxes d’aquestes infraestructures és sens
dubte una dels instruments que ens permetria fomentar l’impuls
econòmic de les nostres empreses, millorant la competitivitat i poder
accedir als mercats continentals, no oblidem que tenim marge per poder
aplicar aquesta mesura donat els grans beneficis que generen.
L'impost d'estades turístiques, a més dels establiments on es facin les
estades per part dels visitants, també s'hauria de poder recaptar als ports i
aeroports de Balears, de forma coordinada amb l'Agencia Tributària de
les Illes Balears.
El mateix es pot aplicar a les competències de costes, una clau per a la
protecció de la nostra principal font econòmica, que ens permetria
gestionar els nostres recursos costaners. I més tenint en compte que els
illencs ens trobem en una situació limitada i no disposem de les mateixes
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alternatives de desplaçament que un peninsular. Aquest control dels
punts d’entrada ens podria permetre aplicar polítiques que afavorissin a la
desestacionalització.
És imprescindible aconseguir el finançament just per millorar, adequar i
crear les infraestructures necessàries tant per seguir sent una primera
potència turística, com per la comoditat dels ciutadans de les nostres
illes. La creació de més línies de transport públic, la millora de connexions
entre els municipis turístics, així com la creació d’un sistema de transport
eficient entre els aeroports de les Illes Balears, (Menorca, Eivissa i
Mallorca), amb les seves capitals (Maó, Vila i Palma), similar a les
connexions que tenen els principals aeroports d’Europa amb els centres
de les seves ciutats.
El Pi defensa tenir unes infraestructures adequades amb l’increment de
turistes que hi ha cada any, que es tradueix per exemple també en un
augment del nombre de cotxes de lloguer que hi ha a les carreteres
especialment en temporada alta, urgeixen a una millora de la xarxa de
carreteres i autopistes de les illes, tant per evitar col·lapses com per
millorar la seguretat i sent conscients de les limitacions pressupostàries
que tenim, no dubtarem amb la nostra presència a les Corts Generals
en reclamar una dotació econòmica suficient per dotar la nostra xarxa
viària del nivell de qualitat i seguretat que es mereixen turistes i residents.
També és imprescindible saber donar una resposta eficient a l’acollida de
visitants amb la gestió de residus i depuració d’aigües, que necessiten uns
recursos econòmics que en aquests moments no s’estan destinant a les
Illes Balears.
Amb la millora del finançament també es podrien realitzar una sèrie de
mesures mediambientals, per preservar l’entorn de les illes i garantir que
el nostre principal actiu turístic que és l’entorn i el paisatge que oferim,
estigui ben cuidat.
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TRANSPORT I CONNECTIVITAT
Una tarifa plana per a la mobilitat
Hem d’assegurar que tant Eivissa com Menorca estiguin ben connectades
amb Mallorca i entre sí, per poder donar resposta a una necessitat dels
ciutadans i per estrènyer els lligams i la cohesió social, indispensable,
entre les illes que formem part d’aquesta comunitat. El Pi Proposta per
les Illes, demana que les connexions interilles estiguin garantides a un
preu raonable, al voltant dels 30 euros, mitjançant un sistema de tarifa
plana universal. I a més exigirem el mateix sistema per a la connectivitat
de les nostres illes amb les principals ciutats de la Península.
Com sabem a vegades el lliure mercat i la iniciativa privada, no són
suficients per poder oferir un transport aeri adient a les necessitats dels
ciutadans de la nostra comunitat, és quan es fa necessari declarar
determinats trajectes sota la denominació de Obligació de Servei Públic
(OSP). Històricament hem assistit com aquesta solució s’ha desvirtuat
contínuament i determinades companyies aèries han aprofitat les OSP
per fixar una dinàmica de contínua fluctuació del preus a l'alça, la qual
cosa ha suposat un entrebanc constant, per a la mobilitat i connectivitat
dels ciutadans de les Illes Balears.
El Pi, des del Congrés i el Senat incidirà, que al mateix temps que es
declaren les trajectes com a OSP, es fixin limitacions a la fluctuació dels
preus, evitant d’aquesta forma que l’increment de la demanda derivada
de la declaració d’una ruta com OSP, pugui suposar al mateix temps un
increment del preu dels bitllets. D’aquesta forma eliminarem d’una
vegada l’especulació de tarifes per part de les companyies amb les rutes
OSP.
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Extensió de la bonificació del 50% a tots els passatgers de connexió
estatal durant temporada baixa.
La connectivitat de les Illes Balears és un dret pels ciutadans de la nostra
comunitat però també ha de ser una opció per a la resta, per a tots aquells
que ens volen visitar per raons professionals o d’oci.
La millora de la connectivitat de la resta de ciutadans repercutiria sens
dubte en la desestacionalització de l'activitat turística, incentivant
l'arribada de turisme estatal i també internacional en temporada baixa.
Encara que part de la planta hotelera, bàsicament de sol i platja, està
tancada, tota l'altra oferta, rurals i lloguers de vacances, es veuria
beneficiada. En general seria beneficiós de forma transversal per tota
l'activitat econòmica de la nostra comunitat. També repercutiria
favorablement en el cost i les freqüències a l'hora de viatjar dels illencs en
temporada baixa, donat que un increment de la demanda incentiva més
volum i millors ofertes per a tothom
Compensar el preu del transport de mercaderies.
Les nostres empreses arrosseguen la sangria econòmica d'haver de
suportar els costos de la compra de les matèries primes a l'exterior, que
novament han de costejar quan el que es tracta és de vendre els seus
productes a l'exterior, és a dir tan d'entrada com de sortida i també entre
illes.
Per eliminar d'una vegada aquest doble cost que es impedeix competir en
igualtat de condicions que la resta d'empreses de l'Estat, promourem la
compensació de tal manera que el cost resultant, com a mínim, sigui
l'equivalent al del transport per carretera al Península. Les empreses de
la nostra comunitat tenen el dret de competir amb igualtat de condicions
amb les empreses peninsulars.
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REALITAT INSULAR

NO rotund a les prospeccions petrolieres
La gran majoria de ciutadans de les Illes Balears tenim clar el nostre
rebuig a qualsevol tipus de prospecció petroliera que pugui suposar un
perill per l’entorn i l’ecosistema dels nostres paisatges. Sembla que durant
aquesta legislatura, no s’ha tingut en compte que la principal activitat
econòmica de Balears és el turisme i que qualsevol acció que pugui posar
en risc aquesta activitat, s’ha de descartar.
Per tant, des d'El Pi, Proposta per les Illes, lluitarem des de Madrid perquè
Balears i la resta d'aigües de la Mediterrània siguin declarats territoris
lliure de prospeccions.

Proposar millores al sistema laboral per adaptar-lo a la realitat
turística illenca.
Hem de promoure la millora i adaptació de la normativa i el sistema
laboral als llocs de feina i a les necessitats que tenen els treballadors de les
Illes, amb una estacionalitat que impulsa la creació de fixos discontinus. A
més, amb l’exigència d’horaris que tenen els treballadors del sector
turístic i de restauració s’ha d’ajudar i facilitar la conciliació familiar per a
aquest col·lectiu. No oblidem que l'esforç que fa el nostre mercat laboral
durant la temporada turística es tradueix en un important percentatge del
PIB de l'Estat.

Compensar el preu de l'energia, de tal manera que els costos
resultants siguin equivalents als de la Península.
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L'energia és un recurs bàsic i el cost que paguem, mateixa companyia
subministradora i mateixa tarifa, és un 14% més alt que a la Península.
Novament hem d'incidir en com ens perjudica a l'àmbit familiar i
professional, per això en qüestions d'energia tampoc podem ser ciutadans
o empreses de segona, tenim el dret de pagar com a màxim el mateix que
paguen a la península i així ho lluitarem al Congrés i Senat.
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Reconeixement de la singularitat balear.
A la resta de l’Estat, l’Administració Central assumeix una part important
de funcions per tal de dur a terme actuacions que afecten diverses
comunitats, com poden ser: carreteres, ferrocarrils, obres hidràuliques,
infraestructures energètiques, etc. La nostra comunitat no es beneficia
d’aquestes inversions, i per contrapartida té un cost insular que li resta
competitivitat. Per aquest motiu, les Illes Balears, han de tenir un marc
jurídic de relacions amb l’Estat diferenciat, que li permeti compensar el fet
de ser un arxipèlag.
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7. APARTAT GENERAL DEL PROGRAMA
ELECTORAL
TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES PENDENTS
L’Estatut d’Autonomia preveu la transferència de les competències en
matèria de justícia, així com la constitució d’una policia autonòmica. La
nostra proposta respecte d’aquestes matèries és la següent:
Administració de Justícia
Propiciar-ne la transferència degudament finançada i establir un marc
d’inversions de l’Estat per tal de resoldre els mals endèmics d’aquest
sector a les Illes Balears pel que fa a agilitat i dotació d’efectius i
equipaments (jutges, personal administratiu, edificis, etc.). L’objectiu ha
de ser el bon funcionament del cos i l’agilització els processos.
Policia autonòmica
Avançar cap a la constitució d’un model propi de policia a les Illes Balears
a partir de dos models que es poden complementar i evitar duplicitats.
Mitjançant un acord amb l’Estat, habilitar la Comunitat Autònoma perquè
assumeixi el comandament ordinari de la policia estatal. Aquesta
proposta podria comportar un procés d’arrelament i d’adaptació a la
realitat de les Illes Balears de les plantilles que optessin per vincular-se en
aquest cos cedit, el qual s’hauria d’identificar amb una denominació
pròpia.
Seguretat Privada
Seguretat privada és aquella que duen a terme empreses de serveis amb
la finalitat de protegir bens pel que han estat contractades. Aquests bens
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són de naturalesa privada com magatzems, vivendes, comerços terrenys,
etc. Es tracta d'una competència que una vegada creat el cos de policia
autonòmica podria ser l'encarregat de tutelar i gestionar la seva gestió i
correcta execució.
Museus i biblioteques
El Pi sol·licitarà la transferència de la totalitat dels museus i biblioteques
de la nostra comunitat autònoma que encara es troben sota titularitat
estatal, és el cas del Museu de Mallorca, el Museu de Menorca, Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera, així com les biblioteques de Can Sales
(Palma) i Maó.
Patrimoni arquitectònic i natural
Encara són nombrosos els espais que sota titularitat estatal han de
revertir novament a la ciutadania de les Illes Balears com zones militars
reconvertides en espais públics, o quarters en desús que haurien de ser
transferits al Govern balear per a polítiques d’habitatge.
Les Salines d’Eivissa
La titularitat de d'aquest espai va ser assumit per l'Estat al segle XVII i
amb aquest canvi jurídic els eivissencs varen perdre una important font
d'ingressos de la seva economia. El Pi exposà aquesta situació al
Parlament, i també ho farà a les Corts Generals sol·licitant-ne la seva
reversió cap als ciutadans d'Eivissa.
Presència als organismes reguladors
La presència de les autonomies als organismes reguladors dels diferents
sectors és més que necessària per donar a conèixer les necessitats en
matèries com energia, telecomunicacions, mercat de valors,
competència, etc. El Pi demanarà que totes les comunitats puguin estar
representades als diferents organismes i comissions.
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TEMES D’ÀMBIT ESTATAL
El Pi, vol tenir presència sobretot per intentar resoldre els problemes
sistèmics que ha patit Balears al llarg de dècades, però tenir presència a
Madrid també implica poder opinar i influir sobre temes que afecten a
totes les comunitats autònomes. El Pi vol un Estat més descentralitzat,
transparent, que defensi de veres el benestar de les persones
caracteritzant-se pel bon Govern. Aquest és un repte que també El Pi vol
assumir, participar a l’impuls de regeneració que s’espera a la propera
legislatura.
Deslocalització dels organismes depenent de l’Administració Central.
Per tal de millorar la vertebració territorial de l'Estat i d’evitar la
identificació dels poders de l’Estat únicament amb Madrid, des d’El Pi
donarem suport que les seus dels principals organismes de poder de
l’Estat es puguin repartir per les distintes comunitats autònomes. Alguns
canvis que es podrien estudiar serien:







El Senat.
Instituto Español de Oceanografía.
Agencia Española de Protección de Datos.
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Puertos del Estado.

Despolitització del sistema judicial espanyol.
El Poder Judicial ha de ser vertaderament independent. El nomenament
dels membres del Consell General de Poder Judicial ha estat fins ara al
voltant de les Corts Generals o el govern de torn, quan hauria de ser
completament independent, eliminant d'una vegada les quotes de partit.
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L'elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial serà única i
exclusivament d'acord amb criteris purament tècnics.
El Pi també proposa reformar el sistema de nomenament dels magistrats
del Tribunal Constitucional on la meitat han de sortir de la proposta que
realitzin les comunitats autònomes i on també han de respondre a criteris
professionals i no a quotes partidistes.
Derogació de la Llei mordassa.
Si parlam de regeneració democràtica i renovació de diferents àmbits de
l’Estat, la Llei Mordassa ataca de ple la línia de flotació de les llibertats
democràtiques, començant per una de les més fonamentals, la llibertat
d’expressió, és per això que El Pi demanarà la seva derogació de forma
immediata, la societat ha de tornar confiar amb els seus representants
polítics i tenir vigent una llei que recorda a l’època predemocr{tica no és
la millor manera de recuperar la confiança de la ciutadania.
Limitació de mandats.
La Democràcia necessita renovar-se contínuament pel que respecta als
seus dirigents, dotar-la de saba nova. Durant les darreres dècades hem
pogut veure com als partits majoritaris els costa no només generar idees
noves, sinó també assumir-ne la de altres persones i no parlem ja de durles a la pràctica. Al mateix temps assistim com la societat sí que és capaç
de generar aquestes noves idees que haurien de ser assumides per les
formacions polítiques. El Pi, Proposta per les Illes amb la vocació de
generar aquesta regeneració des del punt més alt de l’estructura de
l’Estat, defensar{ a les Corts Generals l’establiment d’un límit de vuit
anys pels mandats del President d’Espanya.
Reducció del nombre d’aforats.
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L’aforament és una situació jurídica que existeix per la qual alguns c{rrecs
o responsables polítics no són jutjats per tribunals de primera instància,
sinó per instàncies superiors. Aquesta condició inicialment i segons la
Constitució estava limitada a un reduïda al president del Govern,
ministres, senadors i diputats. Posteriors reformes han fet que la condició
d’aforat s’hagi estès a un gran nombre de c{rrecs públics. A més, la
ciutadania percep l’aforament com a un privilegi dels polítics, la qual cosa
genera una desafecció cap als seus representants.
El Pi vol promoure limitar els privilegis polítics en forma d’aforaments. Per
aquest motiu, El Pi proposarà que a l'àmbit polític només puguin ser
aforats el president d’Espanya i els presidents de les comunitats
autònomes.
Representació davant Europa.
Ens preocupa principalment Balears, però també ens preocupa el nostre
paper a l'Estat i el nostre paper a Europa sobre aquells temes que ens
pertanyen i afecten, és per això que demanarem assegurar la presència de
les comunitats autònomes en els òrgans de la Unió Europea quan es
debaten temes que són competència de les mateixes autonomies.
Carrera diplomàtica.
Els ambaixadors seran nomenats respectant al màxim els principis tècnics
i professionals. S’ha d’eliminar la mala praxi de considerar les ambaixades
com a llocs de retir daurat per a polítics.
Canvi climàtic
El canvi climàtic és un dels problemes més sensibles al que ens
enfrontem, per combatre'l és necessari adoptar tot un seguit de mesures
entre les quals destaca la disminució de l'és de combustibles fòssils, per
això potenciarem l’autoconsum energètic amb energies renovables com a
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model de futur per lluitar contra el canvi climàtic i per un estalvi del cost
del servei de subministrament elèctric.
Participació de la ciutadania.
La societat espanyola ha evolucionat molt des del restabliment de la
democràcia, augmentant la maduresa política dels ciutadans. Per aquests
motius, són moments on s’han d’impulsar mesures que augmentin la
participació dels ciutadans en la vida política de l’Estat. Un instrument
que ho pot afavorir és mitjançant les consultes populars. La nostra
proposta consisteix que:
 L’Estat organitzi consultes populars a l'{mbit estatal sempre que
una proposta reculli el 5% del cens electoral.
 Les Comunitats Autonòmiques puguin organitzar consultes
populars a la seva Autonomia sempre que una proposta reculli el 5% del
cens electoral.
 Les consultes seran vinculants sempre que hi participi més del 50%
del cens electoral.
 Les consultes es podran fer sempre i quan estiguin en concordança
amb l’ordenament jurídic vigent.

Derogació de la Llei Wert (LOMQE)
El rebuig unànime de tots els partits de l'oposició a la darrera reforma
educativa fa pensar que s'aprovarà novament un nou marc legislatiu sobre
la matèria, donada la seva importància i El Pi demanarà que sigui un pacte
d'Estat i vetllarà, que aquest sigui respectuós amb les competències de les
Comunitats Autònomes. L'Educació és un tema tan crític que no es pot
actuar amb presses com han fet els distints governs aprovant lleis sense
consens. És necessària la col·laboració de tots, especialment la dels
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docents per dissenyar l'Educació que volen que tinguin els nostres
infants, consens, amplitud de mires són les polítiques que han practicat
altres països per fer dels seus models referents mundials com el cas de
Finlàndia.
Autonomia municipal.
Sol·licitarem la derogació de totes les limitacions normatives que
impedeixen als ajuntaments sanejats econòmicament, poder gastar
segons les seves necessitats respectant l’equilibri pressupostari. La
regla limitadora només s’ha d’aplicar als ajuntaments amb problemes
financers.
També promourem que les valoracions cadastrals siguin de competència
municipal o de les comunitats autònomes.
La cultura com a element de cohesió territorial
Davant una Espanya uniforme cultural i lingüísticament que volen
determinats partits d’{mbit estatal, El Pi creu amb el di{leg i el consens
per contribuir a construir un Estat cohesionat des del respecte a la
diversitat cultural i lingüística. Creiem que la protecció i el foment del
catal{, el basc i el gallec no s’ha de deixar en mans únicament de les
comunitats autònomes, sinó que l’Administració Central s’ha d’implicar
més, per tal que es visualitzi un Estat espanyol plural. Per aquests motius,
El Pi proposa que:
 L’Estat fomenti l’ús i aprenentatge de totes les llengües oficials.
 Es doti de més recursos per tal que el català, basc i gallec es puguin
oferir al m{xim d’Escoles d’Idiomes de tot l'Estat.
 S’augmenti la promoció a l’exterior de totes les llengües i
cultures de l’Estat, ja sigui mitjançant l’Institut Ramon Llull o l'Institut
Cervantes.
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 Es puguin emprar tots els idiomes oficials al Congrés i al Senat.
 Potenciar l’ús del catal{, el basc i el gallec en la televisió i r{dio
pública comuna a tots (RTVE), ja sigui mitjançant les desconnexions
com amb la creació de canals específics que es puguin veure a tot
l'Estat.
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 Equiparar l’IVA cultural als països del nostre entorn . La cultura
també és un element potenciador de l’Economia a més d’una inversió
en capital humà. Els efectes causats per la pujada durant la darrera
legislatura han esta catastròfics per nombroses empreses. El Pi
sol·licitarà amb fermesa la seva reducció immediata al 4%.

"El poder tan sols té un deure,
assegurar el benestar social de la gent"
Benjamin Disraeli (1845)

