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EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 1 

1. ANTECEDENTS 2 

El mes de maig del 2017 EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS va debatre 3 
la ponència econòmica en la qual, a partir del primer document sorgit en el marc del 4 
Congrés constituent i amb el debat i aportacions del darrer congrés, s’emmarquen les 5 
línies ideològiques sobre les que el partit ha dut a terme les seves propostes en 6 
matèria econòmica a les diferents institucions. Així durant aquests anys s’han anat 7 
proposant multitud d’accions encaminades sempre a la millora del benestar de la 8 
ciutadania del les Illes. 9 

Durant tot el procés de preparació de les diferents ponències s’analitzen moltes 10 
variables amb l’objectiu d’objectivitzar al màxim el punt de partida, només des de la 11 
comprensió de l’estat actual i dels motius que ens hi han dut ens veiem capaços de fer 12 
propostes de futur, les dades, gràfiques, nombres o percentatges, molt freds a una 13 
primera vista, son una eina fonamental i alliberada de qualsevol introspecció política 14 
interessada per aprendre i proposar accions de futur. 15 

Tot i això en el moment actual, en el que debatrem i proposarem ha sorgit una variable 16 
que no està a cap estadística, que no estava prevista i de la que no tenim idea de com 17 
evolucionarà. Estam parlant com es evident de l’aparició de la pandèmia mundial i de 18 
les conseqüències del COVID-19, que d’un dia a l’altre ens ha posat en una situació 19 
límit que mai podíem imaginar i ens ha donat una galtada de realitat fins al punt de 20 
convertir la major de les fortaleses en la major debilitat, hem passat de tenir uns fluxos 21 
d’entrada de capital a través del turisme que pensàvem que eren eterns a la por de 22 
saber que això es pot acabar en qualsevol moment, a viure en el pitjor escenari en 23 
termes econòmics, un escenari de total incertesa que no permet analitzar res perquè 24 
no hi ha precedents i sense aquest anàlisi, com ja hem comentat, es fa molt difícil 25 
prendre decisions. 26 

Es en aquest moment quan es fa més necessari que mai un projecte centrat com el 27 
nostre, ja que un escenari d’incertesa com l’actual es l’abonament ideal pel creixement 28 
de posicions radicals, de dretes i d’esquerres, posicions cada vegada més allunyades 29 
que divideixen la societat en bàndols i que son un perill per a la societat, per això el 30 
nostre tarannà, les nostres accions, el suport a tota proposta que considerem bona per 31 
a la societat i el seny amb el que sempre hem actuat  son ara més que mai vitals per 32 
garantir el benestar i el futur de la nostra societat.   33 

Ara fa ja set anys, al Congrés constituent, vàrem presentar unes conclusions, i 34 
afirmàrem:  35 

«Per acabar... tenim una proposta, tenim una proposta per les Illes... i, en matèria 36 
econòmica, aquesta proposta està centrada en frenar el drenatge de recursos que se’n 37 
van d’aquesta terra per mai tornar, dificultant el nostre benestar, la nostra qualitat de 38 
vida i les nostres possibilitats de progrés i creixement. Aquest és el repte principal que 39 



 
 

 

Página 3

assumeix El Pi: aconseguir un finançament just que permeti als ciutadans de les Illes 40 
Balears gaudir d’un estat de benestar d’acord amb el seu esforç. O acabam amb el 41 
drenatge dels nostres recursos o el drenatge ens condemnarà a una vida pitjor. 42 

La situació és tan complicada que requereix grans acords entre tots els sectors, 43 
requereix dosis creixents de diàleg tractant d’arribar a consensos i aquí, de nou, El Pi, 44 
Proposta x les Illes hi vol aportar la seva voluntat de sumar esforços i el seu tarannà 45 
de força equilibrada, centrada i dialogant que volem que caracteritzi la nostra actuació 46 
política. El Pi ha de ser el punt de trobada, el nostre discurs ha d’arribar a l’elit 47 
econòmica i a la gent del carrer. 48 

El Pi vol ser l’instrument del benestar d’aquesta terra. Quan sembla que no hi ha res a 49 
fer és que tot està per fer. Aquesta és la voluntat de El Pi de canviar l’estat de les 50 
coses per incrementar el benestar de la gent de Balears. Aquest vol ser el nostre 51 
missatge d’esperança en el futur.» 52 

Idealistes o visionaris sembla que sabíem de l’arribada del COVID-19 53 

2. SITUACIÓ ACTUAL: HA CANVIAT RES? 54 

Ha canviat tot per no canviar res. 55 

Fent una lectura ràpida de la situació, podríem fer nostres de nou les conclusions del 56 
2013 i 2017 pràcticament tancar el debat perquè són plenament vàlides. Avui el 57 
drenatge fiscal segueix igual o pitjor, el diàleg és més necessari que mai i volem ser 58 
l’instrument del benestar d’aquesta terra. 59 

Dèiem el 2017 “vivim en un món totalment globalitzat i en constant moviment, mai 60 
havien passat tantes coses i tan de pressa i, sobretot, mai ens havien afectat tant les 61 
circumstàncies polítiques, socials i econòmiques d’altres territoris.”  62 

I de cop ens adonem que la globalització era el nostre pitjor enemic i que l’Europa 63 
sense fronteres i amb lliure circulació de persones i capitals era una mentida. 64 

En primer lloc, abans de proposar, cal analitzar i assumir la realitat de juny de 2020, no 65 
només aquella que es conseqüència directa de la pandèmia sinó també aquella que ja 66 
anàvem arrossegant i que era la realitat de principis de març d’aquest mateix any. 67 

El drenatge fiscal segueix essent un dels principals enemics pel nostre benestar, 68 
durant aquests tres darrers anys no ha canviat res, hem seguim aportant al benestar 69 
d’altres territoris molt per damunt de les nostres possibilitats. La situació es tan 70 
esperpèntica que tan sols sabem la realitat sobre la balança fiscal real de les Illes, es 71 
maquillen constantment els resultats i s’inventen formules per tal de que les 72 
estadístiques, les fotos i les rodes de premsa surtin el millor possible, però la realitat 73 
aquí la coneixem i la patim en primera persona, ja dèiem al 2017 “L’engany és tan gran 74 
i evident que ha deixat de ser notícia, els ciutadans de les Illes ho tenim assumit, 75 
l’Estat ens considera una comunitat de rics i els rics han de pagar, encara que per 76 
desgràcia la realitat sigui una altra.” En pocs dies hem passat a esser una de les 77 
comunitats amb més necessitat de recursos externs, la famosa solidaritat que hem 78 
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practicat durant molts d’anys ha de retornar de manera urgent. 79 
 80 

El finançament o, millor dit, l’infrafinaçament que prové de l’Estat segueix igual, seguim 81 
essent una de les comunitats més perjudicades en qualsevol comparativa d’inversió 82 
estatal per habitant. 83 

 84 

 85 

L’endeutament, com a conseqüència directa de les variables anteriors ens trobam que 86 
només podem aproximar-nos a les necessitats reals de la nostra Comunitat a través 87 
de l’endeutament. 88 
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 89 

 90 

Com es pot comprovar a les taules de l’IBESTAT, i segons les darreres dades 91 
publicades referents al quart trimestre del 2019, arrossegam un endeutament proper al 92 
30% del PIB, pràcticament 9.000 milions d’euros, perquè la dada s’entengui en tota la 93 
seva magnitud el pressupost total de la CAIB per a 2.020 es de 5.893,11 milions 94 
d’euros i en devíem a finals de 2.019 8.863, es a dir, cada habitant de les illes hauria 95 
d’aportar 7.395 €. 96 
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Però la realitat és que no podem excusar la situació només en factors externs i en el 97 
discurs victimista contra l’Estat, tenim eines tributàries pròpies, una política 98 
d’inversions sobre la que decidir i una estructura de mitjans empresarials tan depenent 99 
de l’exterior que fa que la major part dels beneficis privats, que es generen a les 100 
nostres Illes i gràcies a les nostres Illes, surten fora a través de grans empreses 101 
internacionals, basta recordar l’exemple de la fallida de Thomas Cook del mes de 102 
setembre de 2.019 i el més trist es que, a pesar de tot, seguim sense reaccionar ja que 103 
seguint amb el mateix exemple ens trobam fa pocs dies amb dues notícies que de 104 
manera clara resumeixen diferents visions de com les administracions públiques 105 
poden actuar 106 

 107 

 108 

 109 

 110 
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  111 

Es un exemple com n’hi podria haver d’altres, però caldria reflexionar sobre quin és el 112 
paper que la nostra Administració pública hauria de jugar en un cas com aquest, que 113 
ens convé el model Alemany o deixar-ho tot en mans privades.  114 

 115 

Els caos normatiu segueix i es cada dia pitjor, la seguretat jurídica és imprescindible i 116 
més estant en un moment d’incertesa tan gran com el que passam. La incertesa, la 117 
inseguretat son el pitjor enemic per a la reactivació econòmica i l’exemple recent de 118 
com ha actuat l’actual Govern Balear amb el decrets de mesures de reactivació 119 
econòmica per una banda i el de protecció del territori per l’altra es el que ens dona 120 
una visió més clara, en una situació tan greu com l’actual no es pot governar per 121 
contentar determinats sectors, la responsabilitat ha de dur a actuar amb una visió 122 
global, comptant amb totes les parts implicades, polítiques, empresarials i socials, 123 
sempre i en tots els casos, no només de cara a la galeria. 124 

Seguim sense tenir capacitat directa per resoldre els greus problemes de transport que 125 
ens ocasiona la insularitat de Mallorca, la doble insularitat de Menorca i Eivissa i la 126 
triple insularitat de Formentera. La cogestió de ports i aeroports es fa imprescindible, 127 
hem de poder actuar de manera directa i participar en la gestió de les nostres portes 128 
d’entrada i sortida, es un problema no només econòmic, incideix negativament en el 129 
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nostre Estat del Benestar, no ens podem moure amb llibertat per motius laborals, 130 
mèdics, educatius o lúdics.  131 

La situació actual ens ha confirmat que no podem dependre d’un monocultiu turístic, ja 132 
no és una opció o un posicionament polític o social, es perillós per la nostra societat 133 
dependre en una mesura tan gran del sector serveis, estirat com es sabut per tots del 134 
turisme.  135 

Segons dades de la fundació impulsa les dades del Valor Afegit Brut de les Illes per 136 
sector son les següents: 137 

 138 

 139 

A simple vista veiem que no complim amb aquella dita tan nostra i que ens han 140 
ensenyat des de ben petits de que no es convenient tenir tots els ous dins el mateix 141 
paner, perquè el paner encara que ens penséssim que era d’acer i que era 142 
indestructible, s’ha espatllat i hem d’emprendre un camí que serà a mig i llarg plaç, 143 
però amb decisions immediates per reequilibrar els diferents sectors productius. 144 

 145 

De la mateixa manera que els sectors productius s’han de reequilibrar, hem d’esser 146 
conscients que el sector serveis seguirà essent l’essencial i necessitarà d’una 147 
dedicació específica, especialment en el curt i mig plaç, ja que seguirà essent el sector 148 
amb major poder de creació de benestar a les Illes  149 
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 150 

 151 

En aquest sentit es fa més necessari que mai l’aprovació d’una vegada per totes del 152 
REB, sense aquesta aprovació ja podem dir que serà totalment impossible sobreviure i 153 
reequilibrar els sectors productius en el món post COVID, hem de poder competir en 154 
les mateixes condicions que la resta de comunitats de l’Estat i d’Europa i per això hi ha 155 
un factor Illes, cada una amb les seves particularitats i dificultats que han d’esser 156 
tractades de manera específica, tenim la responsabilitat com a únic partit d’àmbit 157 
Balear de fer que no només s’aprovi un REB, sinó que aquest sigui el REB que 158 
necessiten les Illes, fins ara era una reivindicació, ara ens hi jugam el futur. 159 

La protecció del medi ambient ha d’esser indispensable i és tan important que no la 160 
podem deixar en mans de partits o entitats ecologistes, ho hem d’interioritzar en el 161 
nostre discurs i hem d’emprendre un camí de decreixement en el consum de recursos 162 
naturals i d’aposta ferma per energies renovables i transport públic, tenim un recursos 163 
limitats i de la mateixa manera que hem de equilibrar els diferents sectors productius 164 
hem de tornar al camí que fa anys que hem deixat de només créixer en la variable 165 
quantitat, l’hem de substituir per qualitat i rendibilitat. Hem de posar seny a aquest 166 
debat amb propostes concretes i amb una visió global de la situació. 167 

La despesa en sanitat, en investigació, la inversió en intel·ligència ha estat només una 168 
declaració d’intencions i la realitat ens ha fet veure que ha de passar a esser una 169 
realitat i, per això, ens hi hem de comprometre, no valdran excuses el dia que ens 170 
toqui negociar un pressupost per aquesta comunitat. 171 

Estam encara a dia d’avui immersos i cercant sortides a la situació creada pel COVID, 172 
mentre estam celebrant el nostre congrés en ple mes de juny encara no s’ha recuperat 173 
la normalitat, no hi ha cap turista a les Illes i això ens ha de fer obrir els ulls i pensar 174 
des de la nostra posició política quin és el futur que desitjam, pensant en global i 175 
actuant des d’avui mateix, sense egoismes i amb generositat, només sumant moltes 176 
petites raons trobarem el camí adequat.  177 
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 178 

3. COM VOLEM GARANTIR L’ESTAT DEL BENESTAR? 179 

Aquest i no altre és l’objectiu final de cada proposta: garantir la qualitat de vida i els 180 
serveis bàsics de la ciutadania illenca. El dret a l’habitatge, l’educació, la sanitat i els 181 
serveis socials són fonamentals i, al capdavall, depenen en gran mesura de la 182 
quantitat de recursos econòmics que puguem gestionar. Per això, des de la 183 
perspectiva actual on estam aprenent que no hi ha seguretat sense equilibri i amb visió 184 
de futur, combinant accions que podem impulsar directament amb reivindicacions que 185 
no podem deixar de banda, volem proposar una sèrie de camins que pensam que ens 186 
podem conduir cap a la millora quantitativa i qualitativa dels recursos de les Illes i, per 187 
tant, cap a una millora del nostre Estat del Benestar. No hi ha estat del benestar sense 188 
una economia lliure que generi riquesa i recursos, són dues cares de la mateixa 189 
moneda. 190 

 191 

4. LES NOSTRES REIVINDICACIONS 192 

El drenatge fiscal ha d’acabar sí o sí, la proposta del 2013 i que reiterarem el 2017 193 
continua plenament vigent. Dèiem: «Proposam un sistema gradual que, en una 194 
primera fase, suposaria un pacte fiscal on es limiti el transvasament fiscal de recursos 195 
al govern central al 4% del PIB. No és res de l’altre món: és un sistema similar al 196 
d’Alemanya, un país que, per cert, funciona bastant bé». Avui, però, hem de fer una 197 
passa més aprofundint en el concepte  sobirania fiscal del qual també en parlàrem en 198 
el primer Congrés afirmant: «Pensam que, a la llarga, seria bo per a tots (per Balears i 199 
per Espanya) tenir el control íntegre de la nostra Hisenda: la ‘caixa pròpia’. Després de 200 
més tres dècades de sistema democràtic ha arribat el moment que cada Comunitat 201 
pugui controlar les seves fonts de recursos fiscals i sigui responsable dels recursos per 202 
despeses i inversions que els seus sistemes econòmics generen». La diferència ara és 203 
que hem passat de poder ser una comunitat solidaria a esser una comunitat 204 
necessitada de solidaritat, la llàstima es que la solidaritat es reparteix a Madrid i la 205 
veritat es que confiam poc en que els nostres vuit representants al Congrés siguin 206 
capaços de defensar el que necessitam, no ho han fet mai i no ho faran ara, només les 207 
Comunitats amb representació de partits propis en sortiran beneficiades i seran 208 
tingudes en compte, per això hem d’esser capaços de capgirar la situació, fer arribar 209 
aquest missatge a l’electorat no és una opció, ha tornat una obligació en la qual ens hi 210 
hem de deixar la pell.  211 

No és només el drenatge fiscal entès com la gran quantitat d’ingressos tributaris que 212 
es generen aquí i se’n van per no tornar, es que el retorn en una de les dades més 213 
clares que podem tenir que es la inversió de l’Estat per habitant, una dada que hauria 214 
d’esser similar entre les diferents comunitats, ja que per l’Estat no hi hauria d’haver 215 
ciutadans de primera o de segona, any rere any i ja en fa molts estam a la cua de totes 216 
les estadístiques i això, no es que no sigui just es que hauria d’esser inconstitucional. 217 
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 218 

A més, aquest tracte que reclamam a Madrid l’hem d’oferir des del Govern a totes les 219 
Illes. Per a tots, les mateixes regles i el mateix repartiment; cada ciutadà de les Illes ha 220 
de ser igual davant la Comunitat Autònoma, visqui a l’illa que visqui, Eivissa, Menorca i 221 
Formentera, cada una amb les seves diferències, han de viure en igualtat de 222 
condicions que Mallorca i com a partit autonomista no podem permetre que no sigui 223 
així. 224 

Com ja hem comentat a aquesta mateixa ponència el REB ara ja no es necessari, es 225 
vital per aconseguir reestructurar el nostre teixit productiu i poder-ho fer en igualtat de 226 
condicions a la resta de territoris de l’Estat i d’Europa. 227 

A dia d’avui i perquè quedi constància a la present ponència no podem afirmar que no 228 
tenguem REB, de fet es va aprovar al RD 4/2019 de 23 de febrer, el que no tenim es la 229 
Llei que hauria de desenvolupar les mesures concretes i beneficis fiscals. 230 

Haurem de pressionar perquè l’Estat faci feina en el desenvolupament d’aquesta Llei i 231 
estar molt alerta en les negociacions ja que toca temes que seran vitals tals com la 232 
planificació i preus de l’energia elèctrica o el factor insularitat. 233 

 234 

En relació a la planificació energètica i per valorar la seva importància basta recordar 235 
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la pana elèctrica i les conseqüències derivades que va sofrir Menorca l’octubre de 236 
2.018, aquest és un problema que no es pot repetir en un futur 237 

 238 

També tocarà un altre dels temes cabdals, el problema del transport que si a Mallorca 239 
és greu, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera ja estam davant d’un problema 240 
vital. Hem de referenciar una vegada més l’any 2013 i reiterat el 2017: «I què 241 
proposem? El Pi, ja fa temps que va avançar solucions, aquí les reiteram:  242 

- Balears  necessita dels seus governants una immediata i urgent actuació front el 243 
Govern de l’Estat per aconseguir, a molt curt termini, l’eliminació dels descomptes 244 
percentuals en benefici d’una tarifa plana i universal a baix cost aplicada amb 245 
prioritat a les rutes OSP de l’arxipèlag balear, per a les quals nosaltres demanem 246 
una tarifa de 30 € per trajecte.  247 

- Aquesta acció governamental ha de ser l’inici d’una nova filosofia de cohesió 248 
territorial sota criteris de major igualtat, transparència i justícia social. Així, els 249 
residents a les illes menors millorarien la seva qualitat de vida i la igualarien a la 250 
resta de ciutadans de l’Estat Espanyol. 251 

- L’aeroport de Palma podria ser considerat un HUB, un punt de connexions. Aquest 252 
fet que facilitaria l’aparició de vols de codi compartit (qualsevol persona des del 253 
seu aeroport d’origen podria facturar fins a Menorca/Eivissa, només canviant 254 
d’avió a Palma). Així, els habitants de la Península i d’altres països podrien venir 255 
com a visitants a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, generant una 256 
important activitat econòmica que repercutiria positivament en les finances de les 257 
Balears.» 258 

Com tots coneixem l’únic avanç significatiu en aquesta matèria ha estat l’increment 259 
del descompte de resident al 75%, però també coneixem d’on ha sortit, qui ho ha fet 260 
possible i l’engan que hi ha darrera el descompte mentre no hi hagi un control dels 261 
preus que manegen les companyies aèries, per no parlar de que també s’hauria 262 
d’aplicar a les taxes que pagam en cada vol que en molts de casos es la part més 263 
cara del bitllet. 264 
 265 
En un estudi de la CNMC (Comisión Nacional de los mercados y la competència), 266 
datat el 17 d’abril de 2.020 es fa una estimació dels costos per a l’Estat de l’aplicació 267 
del descompte de residents. 268 
 269 
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 270 
 271 

 272 
Estam parlant d’un cost anual només a les Illes de més de 170 Milions d’euros per un 273 
sistema que com es parla al mateix estudi no és del tot eficaç i presenta moltes 274 
debilitats i mancances, el que ens du a un plantejament de si no seria el moment 275 
adequat per la creació d’un sistema públic, una aerolinia pròpia que acabés d’una 276 
vegada amb els problemes de mobilitat interilles i amb la península. 277 
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 278 
La cogestió de ports, aeroports i costes, sense renunciar a una futura gestió integra, 279 
ha d’esser un altre dels cavalls de batalla per la nostra formació, no te cap sentit que 280 
tres element tan essencials per a nosaltres estiguin dirigits des del govern central i no 281 
hi tenguem cap mena de poder de decisió, això ens impedeix fer moltes polítiques 282 
necessàries i que poden esser cabdals en la recuperació i sortida d’aquesta crisi. 283 
 284 
 285 

5. LES NOSTRES PROPOSTES 286 
 287 
La racionalització administrativa és indispensable, començant per definir les 288 
competències de les diferents estructures, simplificant processos i augmentant el pes 289 
dels ajuntaments en les decisions finals. Proposam un Parlament que ha de legislar 290 
amb visió sobre el conjunt de les Illes però des de la realitat del carrer i ningú aporta 291 
millor aquesta realitat que els Ajuntaments. Les solucions a la ciutadania estan als 292 
Ajuntaments i, com a partit municipalista, hem de trobar les fórmules per tal que el que 293 
es legisla al Parlament mai sigui ineficaç o, encara pitjor, inassolible.  294 
 295 
Els Consells han de complir la funció per la qual es varen crear i han de ser 296 
l’ajuntament dels ajuntaments. Els Consells poden aportar molt en termes de 297 
seguretat jurídica, territorial, organització interna, processos de feina, gestió de 298 
personal, informatització... Unes despeses que en molts casos els Ajuntaments es 299 
podrien evitar. A més, els responsables tècnics i polítics necessiten criteris clars i 300 
coherents per prendre decisions i avui en dia els informes jurídics tenen 301 
l’administració paralitzada. A això s’afegeix que els responsables tècnics no poden 302 
estar polititzats, pel que es necessita un cos tècnic totalment independent però alhora 303 
resolutiu perquè la seguretat jurídica i l’agilitat són cabdals per atreure inversions i 304 
dinamitzar l’economia. 305 
 306 
Volem que la política fiscal sigui clarament expansionista, incrementant la despesa 307 
pública, sempre que es pugui, a través de l’obtenció de recursos via millora del 308 
finançament o obtenció de subvencions on ha de jugar un paper fonamental la Unió 309 
Europea. Actualment seguim al marge d’Europa, sabem que existeix un Centre 310 
Balears Europa que es va crear el 25 d’octubre de 1985 i poca cosa més. A través 311 
d’aquest ens o qualsevol altre, Europa ha d’arribar a les Illes no només en forma de 312 
turistes, també en inversions i subvencions als sectors públic i privat; expansionista 313 
també en la baixada d’impostos, perquè tot i que no entrarem en detalls de quins i 314 
com, no podem fer culpables de les carències pressupostàries als ciutadans de les 315 
Illes. Hem de tenir present que baixar impostos no implica reducció de la recaptació, 316 
al contrari, pot implicar atracció d’inversions i reactivació del consum. 317 
 318 
Necessitam un centre d’intel·ligència estratègica independent que englobi sector 319 
públic i privat. Ens hem d’aturar a pensar i analitzar dades, hem de poder anticipar 320 
problemes i prendre decisions de futur a mitjà i llarg termini perquè anar a remolc de 321 
les diferents situacions conjunturals per prendre decisions només a curt termini ens 322 
pot conduir al fracàs econòmic i social. En aquest sentit i, com a exemple del que 323 
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parlam, el mes de setembre del 2014 es va constituir la Fundació Impulsa Balears que 324 
en la seva pròpia presentació diu: «No es pot obviar que, des de principi d’aquest 325 
segle, les illes evidencien serioses dificultats per definir una senda de creixement 326 
sòlida i estable capaç de mantenir el nivell de renda per càpita assolit que, d’altra 327 
banda, és el que li correspon a una societat històricament emprenedora. Alhora, la 328 
creixent interconnexió de les economies, l’emergència de nous mercats a escala 329 
mundial i el progrés tecnològic configuren un escenari cada vegada més exigent i 330 
complex que reclama l’aplicació de nous conceptes, el desenvolupament de noves 331 
formes de pensar i l’articulació de nous instruments de pilotatge per garantir el 332 
posicionament dels béns i serveis locals als mercats internacionals». En aquests 333 
moments, avisats pel COVID dels perills als que ens enfrontam, és quan més hem de 334 
planificar i ara tenim una oportunitat històrica per replantejar conceptes des d’una 335 
posició de clara recuperació econòmica.  336 
 337 
La protecció i promoció de figures de protecció del medi ambient han d’esser un dels 338 
elements claus per garantir el futur i sostenibilitat de les Illes, es pot i s’ha de fer fer de 339 
manera positiva, compatible amb la projecció econòmica i social d’aquest espais. 340 
Protegir no és prohibir, és gestionar i a les Illes tenim un gran valor que hem de 341 
gestionar molt millor. 342 
Exemple d’aquesta situació és la de Menorca – Reserva de la biosfera, no basta 343 
promoure la declaració i treure titulars de premsa, molt més important és la correcta 344 
gestió i inversió per fer d’aquestes potencialitats quelcom real i que ajudi a la millora 345 
del territori. 346 
 347 
Diversificació, productivitat, diferenciació, cooperació i innovació, han de ser els eixos 348 
a aplicar als diferents sectors econòmics i sobre els quals es pot transformar de 349 
manera progressiva el model econòmic per arribar a una reordenació i un nou equilibri 350 
del VAB per sectors de les Illes, com dèiem abans garantir l’estat del benestar és 351 
l’objectiu i no el podem posar més en perill jugant-ho tot a una carta. 352 
 353 
• Diversificació 354 
 355 
Hem de minimitzar el perill de quedar bloquejats com a societat i per això no ens 356 
queda altra opció que engegar un camí seriós cap a una diversificació de l’estructura 357 
productiva de les Illes. 358 
 359 
La famosa globalització de l’economia i la confiança en que teníem recursos il·limitats, 360 
ja que comptaven no només amb els propis, sinó en tots els possibles a nivell mundial 361 
ha estat una fal·làcia, un simple virus sorgit a qualsevol banda del món ens ha fet 362 
obrir els ulls i ens ha demostrat de manera brutal que la deslocalització del sector 363 
primari i de l’industrial ens posa en perill de mort com a societat prospera, no ens 364 
queda més remei que introduir un concepte nou, la desglobalització, la tornada de 365 
manera progressiva i moderna a recuperar el control de la nostra capacitat productiva 366 
en tots els sectors econòmics. 367 
 368 
• Productivitat 369 
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 370 
Per explicar-ho de manera molt simple: s’augmenta la productivitat si es contenen les 371 
despeses i/o s’incrementa el valor de venda dels béns i serveis produïts. Així, aquest 372 
augment suposarà un major marge de benefici que ha de repercutir no només en el 373 
sector privat, també en el públic a través d’increment de la recaptació i en la renda per 374 
càpita a través de l’augment de sous i salaris, generant un augment del consum i una 375 
dinàmica econòmica positiva en tots els sectors. En tot aquest procés, encara que 376 
pugui semblar el contrari, les administracions hi tenen molt a dir, ja que poden ajudar 377 
a crear valor afegit als diferents sectors econòmics de moltes maneres, com per 378 
exemple, facilitant l’accés a la tecnologia a les petites empreses, cuidant del territori 379 
en bé dels productes turístics, impulsant processos de formació dels treballadors...  380 
La col·laboració público-privada ha d’esser essencial, pensam que només des 381 
d’aquesta col·laboració i palnificació conjunta trobarem les respostes adequades, no 382 
creiem en models que només es basin en inversió o despesa pública i que no recolzin 383 
de manera contundent l’empresa provada i tots els loocs de feina i benestar social 384 
que això implica. 385 
El camí cap a aquest increment de la productivitat ha d’estar basat en l’increment del 386 
valor dels bens i serveis basat en un increment de la qualitat, encara que pareixi una 387 
contradicció només podem créixer si som capaços de decréixer en termes de consum 388 
de recursos naturals. 389 
Per això ens hauríem de plantejar la creació de sistemes propis de qualitat, pensats 390 
des d’aquí i que englobi la realitat i tots els sectors productius de les illes; també es 391 
poden trobar camins en l’àmbit del sector privat per impulsar la implantació i 392 
certificació en sistemes de qualitat de reconeixement global com els basats en normes 393 
ISO i altres normes específiques per sectors concrets (IFS, BCR). Es tracta en 394 
definitiva de generar dinàmiques que promoguin la coordinació público-privada i que 395 
generin processos, productes i serveis de qualitat, que a la vegada generin valor 396 
afegit i increment de la productivitat. 397 
 398 
• Diferenciació 399 

 400 
Entesa com a protecció i promoció del producte local en el sentit més ample del 401 
terme, allò que ningú pot copiar són les nostres arrels, cada racó de les Illes té 402 
quelcom que el diferencia d’un altre. Cada illa té particularitats que la fan diferent de 403 
les altres i les Illes Balears, en el seu conjunt, són diferents de la resta del món.  404 
La globalització està acabant amb el nostre estat del benestar, l’exemple més clar el 405 
tenim en el petit i mitja comerç que està en vies de desaparició si no es prenen 406 
mesures legislatives urgents que ho impedeixin, per això hem de potenciar tot allò que 407 
sigui propi i hem de legislar de manera valenta en la seva protecció i promoció. 408 
 409 
Hem de parlar també de diferenciació des d’un altre punt de vista, entenent les 410 
diferències entre nosaltres mateixos, entre illes i entre municipis. Les fórmules globals 411 
per no molestar a ningú ja no valen, hem de ser capaços de discriminar positivament i 412 
amb transparència perquè tots ens necessitam i ens donam valor. Els municipis 413 
costaners tenen molt més valor degut als municipis d’interior perquè precisament els 414 
d’interior tenen oportunitat de progressar gràcies a l’allotjament que aporten els 415 
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costaners. Els visitants no discriminen les fronteres municipals, gaudeixen d’àrees 416 
molt més amples, però l’Administració supramunicipal no és capaç d’assumir aquesta 417 
realitat i se segueixen repartint les inversions o aplicant les propostes depenent del 418 
color polític de la batllia corresponent amb l’única regla de la població empadronada, 419 
creant així situacions totalment incoherents i injustes, en lloc d’aplicar la regla més 420 
oblidada de totes, la del sentit comú. Des d’El Pi hem d’assumir que hem de treballar 421 
des de les diferents realitats, des dels comitès i regidors de cada poble fins al màxim 422 
càrrec institucional que puguem tenir; hem de saber que el que és bo pel meu veí 423 
també ho és per jo, i entrar en polítiques més complexes per defugir de la vella 424 
política de subvencions. 425 
 426 
• Cooperació 427 
 428 
La passa que ve després de la diferenciació és la cooperació, en tots els àmbits i 429 
entre tots els sectors. Una cooperació que ha de tendir a una socialització dels 430 
beneficis que es generen en el nostre territori per poder potenciar tots els camins que 431 
duguin a un major repartiment dels beneficis econòmics de la nostra comunitat, ja 432 
sigui vetllant per unes bones condicions laborals del mercat de treball, establint 433 
mecanismes per a la coordinació entre els diferents sectors productius.,  434 
 435 
El sector primari, a través de producte local i de qualitat, ha de poder donar molt més 436 
servei al mercat turístic; el petit comerç a través de l’especialització i diferenciació de 437 
les grans cadenes ha de poder arribar, no només al mercat local, també a la gran 438 
massa de visitants que tenim, i, si aquests mecanismes s’activen, la indústria té molt a 439 
produir només per a la resta de sectors. 440 
 441 
Impulsar la creació de clústers de les principals activitats econòmiques de les Illes 442 
serà també una tasca prioritària aquests anys vinents per dotar d’eines de cooperació 443 
efectives a les nostres empreses. 444 
 445 
• Innovació 446 
 447 
És el resum de tot: si sempre aplicam les mateixes solucions, sempre tendrem el 448 
mateix resultat. Per tant, si volem canviar el resultat, si ens volem adaptar plenament 449 
a la nova situació, hem d’innovar, és a dir, hem de trobar noves propostes basades en 450 
diversificació, productivitat, diferenciació i cooperació que donin com a resultat la 451 
millora del benestar de tota la ciutadania illenca. 452 
 453 
Hem de fugir del concepte que innovar està només lligat a noves tecnologies o a 454 
centres tecnològics perquè innovar també és apostar clarament per la investigació, és 455 
fomentar espais per la creació i per la cultura. Avui en dia innovar pot voler dir tornar 456 
al passat, recuperar les tradicions i les arrels, en qualsevol altre lloc del món la cultura 457 
talaiòtica, per la seva importància històrica i cultural, seria un motiu de valoritzar les 458 
visites, un motiu d’orgull de país.  459 
 460 
Encara que no ho sigui tot, l’aposta per les noves tecnologies també serà clau. Tenim 461 
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el repte de preparar els diferents sectors productius pel nou desafiament que ens ha 462 
posat al davant aquesta crisi sanitària. Les noves tecnologies ens ajudaran a 463 
internacionalitzar els nostres serveis, però també a atreure inversions. La localització 464 
d’empreses tecnològiques pot ser uns dels reptes de futur que ens ha d’ajudar al fet 465 
que el turisme clàssic tengui cada vegada menys pes relatiu dins la cistella illenca. 466 
Des de les Illes es pot arribar a tot el món, tenim les condicions idònies per ser unes 467 
illes que fomentin empreses d’economia creativa, empreses que generin idees i 468 
coneixement que ho puguin exportar a altres països i a la vegada també ens ajudin a 469 
tenir cada vegada més, una economia equilibrada i sostenible. 470 
 471 

6. UNA VISIÓ SOBRE L’ACTUALITAT 472 
 473 
Estam plantejant i discutint la present ponència econòmica en el marc d’una crisi 474 
sense precedents i amb una incertesa total sobre les conseqüències finals a les que 475 
ens durà aquesta situació. 476 
El COVID19 ens ha fet reaccionar com a partit des d’un primer moment i els òrgans 477 
de direcció i coordinació en termes econòmics s’han estat reunint amb multitud de 478 
patronals, col·legis professionals i associacions empresarials i socials per tal de 479 
copsar la realitat, saber de primera mà totes les seves necessitats i també les seves 480 
propostes. 481 
A partir d’aquestes reunions el partit va consensuar un document de mesures 482 
econòmiques necessàries per fer front a aquesta situació que els proponents 483 
d’aquesta ponència pensam, tot i que segons vagi passant el temps altres mesures 484 
seran necessàries o es poden modificar algunes de les presentades, que ha de 485 
formar part de la mateixa de manera integra com la millor visió sobre l’actualitat i 486 
perquè quedi constància de manera permanent i fins al proper congrés la nostra 487 
postura i mesures front a la crisi: 488 
 489 

I.- CONSIDERACIONS PRÈVIES. 490 

El que ens trobem davant d’una situació excepcional i totalment imprevista es fa 491 

necessari l’adopció de mesures també de caràcter excepcional, per això des d’EL Pi 492 

volem fer constar, inicialment, una relació d’antecedents que expliquen les motivacions 493 

de les nostres propostes: 494 

- Ens trobam davant d’una situació imprevista per l’impacte d’una pandèmia, 495 

una situació que ens aboca a una crisi econòmica i social sense 496 

precedents. Pensam que només des de la col·laboració i planificació 497 

conjunta trobarem la resposta a aquesta crisi. No creiem en models que 498 

només es basin en inversió pública i que no recolzin de manera contundent 499 

l’empresa privada i tots els llocs de feina que això implica. 500 

 501 
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- Certament, hi ha una necessitat urgent de liquiditat en el sector privat que 502 

es el primer que hem d’intentar resoldre de manera urgent, per assegurar la 503 

supervivència de un gran percentatge d’empreses i treballadors; per això 504 

hem de trobar formules mixtes d’injecció de capital a través de préstecs o 505 

de reducció de despesa a través de moratòries i/o exoneracions, sobretot 506 

en relació a taxes i impostos, cotitzacions socials i  deute bancari. 507 

 508 
- Els criteris bancaris per a la obtenció de crèdit fan que siguin inviables per 509 

moltes d’empreses, només s’estan atorgant crèdits a aquelles que tenen un 510 

aval privat que els garanteixi, molts petits empresaris i emprenedors no 511 

tenen accés a cap tipus de crèdit, tampoc als avalats per ICO o ISBA. 512 

 513 

- L’Estat i Govern Balear han de garantir les prestacions socials bàsiques a 514 

totes les famílies necessitades de les Illes, legislant i adaptant-se a totes les 515 

especificitats de les Balears, especialment tota la casuística que implica la 516 

temporalitat en moltes empreses i treballadors. 517 

 518 

- L’elevat endeutament tant de l’Estat, com del Govern Balear i la gran  519 

dependència d’entrada de capital extern a través del turisme,  fan que 520 

tenguem una dependència absoluta de mesures urgents i específiques per 521 

part de la Unió Europea cap a les Illes, mesures que haurien d’esser 522 

coordinades a la vegada pel Govern Espanyol i el Balear de manera 523 

conjunta. 524 

 525 

- A EL Pi estam a favor que el turisme ha de continuar essent el nostre 526 

principal motor econòmic i li hem de fer costats per tot i en tot, la qual cosa 527 

és compatible amb una reducció del pes del turisme en el PIB de les Illes i 528 

encetar un camí decidit cap a la transformació econòmica, però també som 529 

conscients que això només es pot aconseguir amb planificacions clares a 530 

mig/llarg termini. Hem de continuar lluitant contra l’estacionalitat turística.  531 

 532 
- De manera urgent cap una forta inversió en sanitat, tant en controls com en 533 

infraestructures i mitjans per fer de la nostra Comunitat una zona lliure de la 534 

pandèmia per seguretat dels residents, però també com a destinació 535 

segura, per a la de la reobertura progressiva de ports i aeroports tant al 536 
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turisme estatal com, a través d’acords bilaterals, al turisme d’altres països 537 

d’origen que estiguin en una situació sanitària òptima o bona. 538 

- Els Ajuntaments tant per la seva millor situació econòmica, com per la 539 

proximitat i coneixement de la situació personal dels residents, tenen també 540 

un paper de lideratge en la resposta a la crisis social i de necessitats 541 

bàsiques dels ciutadans. Per això es imprescindible que puguin comptar 542 

amb tots els seus recursos econòmics i amb el suport de la resta 543 

d’administracions supramunicipals, per facilitar normatives urgents que 544 

facilitin tant la possibilitat de reducció o exoneració de taxes com la 545 

simplificació en tots els processos que impliquin inversió pública i privada. 546 

 547 
- El Pi considera un greu error del govern central el model centralista que 548 

s’ha utilitzat per gestionar aquesta situació i especialment el confinament i 549 

el desconfinament. Les comunitats autònomes haurien d’haver tengut molt 550 

més protagonisme i poder de decisió, així les realitats diverses haurien 551 

pogut tenir respostes eficients i adaptades. 552 

 553 

II.- MESURES A NIVELL EUROPEU I DE L’ESTAT ESPANYOL  554 

El Pi considera que els objectius bàsics del Pla han de ser: recuperar les activitats 555 

econòmiques, especialment el turisme, i avançar en la diversificació de la nostra 556 

economia. I, per tant, necessitam reivindicar i aconseguir de les institucions europees i 557 

estatals algunes mesures cabdals, entre les quals: 558 

- Règim especial que compensi la insularitat. Eliminació dels límits de la 559 

normativa europea de mínims. És missió complicadíssima impulsar la indústria 560 

o la reindustrialització sense un règim especial potent. 561 

 562 

- Cogestió de ports i aeroports. Són les portes d'entrada i sortida de les 563 

Balears. Les institucions balears han de participar en la seva gestió i gaudir de 564 

poder de decisió, amb aquesta crisi sanitària ho hem pogut comprovar més que 565 

mai.  566 

 567 
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- Seguretat sanitària a ports i aeroports. Impuls d'una política comú europea 568 

sobre seguretat al transport aeri. Passaport sanitari europeu, realització i 569 

validació de tests a ports i aeroports. 570 

 571 

- ERTOs. Reducció del termini màxim de resolució, retorn als 5 dies. 572 

Flexibilització del règim legal perquè no sigui imprescindible recuperar la 573 

totalitat de la plantilla quan hi hagi causes econòmiques que clarament 574 

justifiquin la inviabilitat. Allargar duració ERTOs de força major com a mínim 575 

fins que es recuperin les connexions aèries internacionals.  576 

 577 

- ICOs. Perquè les empreses i l'ocupació no s'enfonsi és imprescindible garantir 578 

la liquiditat. El mecanisme via ICOs s'ha de millorar en el sentit: agilitzar 579 

resolució i abonament doblers, controlar i impedir males pràctiques bancàries 580 

(exigència de contractar productes complementaris, interessos abusius, 581 

garanties personals...). Renovació automàtica de totes les pòlisses de crèdit 582 

que hagin vençut durant el 2.020 i per un període mínim de dos anys. 583 

 584 
- Autònoms de temporada. Els autònoms que  acreditin que els darrers dos o 585 

tres anys s'han donat d'alta durant temporada turística se'ls hi ha de donar un 586 

règim de cobertura si durant 2020 han quedat fora activitat.  587 

 588 

- Exonerar o bonificar quotes seguretat social. Les empreses i autònoms que 589 

mantenguin ocupació o que facin nova contractació durant un termini haurien 590 

d'obtenir exoneracions o bonificacions de les quotes de seguretat social. 591 

 592 
- Reforma normativa local. Modificació normativa estabilitat pressupostària 593 

(Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 594 

Financera i Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 595 

de la Administració Local) perquè els ajuntaments sanejats puguin invertir els 596 

romanents acumulats pels diversos superàvits pressupostaris. Reforma Llei 597 

Hisendes Locals perquè els ajuntaments puguin aprovar exoneracions i 598 

bonificacions de tributs de manera retroactiva per aquelles empreses i 599 

autònoms que hagin tengut una davallada de més del 40% per estat alarma i 600 

COVID-19. Reforma Llei Contractes del Sector Públic perquè totes les obres 601 

d'adaptació de mesures sanitàries a infraestructures i equipaments públics o de 602 
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subministrament puguin anar per procediment d'adjudicació directa o similar 603 

(emergència), tot permetent que les empreses locals rebin més contractació.  604 

 605 
- Regulació del comerç online. El comerç online no pot viure amb regles 606 

diferents al comerç amb establiment físic, durant l'estat d'alarma el comerç 607 

tradicional ha hagut de tancar tot veient que el comerç online no tenia cap 608 

limitació. La regulació d'ofertes o rebaixes ha de ser aplicable per igual.  També 609 

s'ha d'igualar la càrrega fiscal.  610 

 611 

- Cànon platges. Establiment per l'estat d'una exoneració o reducció dels 612 

canons per les concessions i autoritzacions per l'ocupació de béns de domini 613 

públic marítim terrestre. Ampliació d'un any del termini de les diferents 614 

autoritzacions o concessions. 615 

 616 
- Acords bilaterals. De la ma de l’Estat, invertint en les mesures sanitàries i de 617 

seguretat necessàries, amb altres països o zones de l’espai Schengen amb 618 

condicions sanitàries òptimes o bones per a la reobertura de l’activitat turística 619 

aquesta mateixa temporada 620 

 621 

III.- MESURES A TOTA LA COMUNITAT AUTONOMA BALEAR 622 

- Urgent. Mesures per intentar salvar la temporada turística 2020, al manco 623 

de mínims (juliol, agost i setembre), a dia d'avui aquesta actuació, només 624 

passa per tenir una solució: tenir controlada la propagació de virus compatible 625 

amb un mínim d'activitat turística i fer-ho veure a la resta d’Espanya i Europa 626 

(mercats emissors). 627 

Tenim una economia atípica, el 85% del PIB el genera l’activitat turística. La 628 

majoria d’empreses i autònoms depenen directa o indirectament del turisme. 629 

Per tant, és vital poder assegurar un mínim de temporada turística, alhora que 630 

s’ha d’assegurar la salut de la població i evitar la propagació de virus. 631 

Apart del control d’entrada a ports i aeroports, proposam la creació d’un 632 

programa d’actuació per a poder tenir un control sanitari dels turistes 633 

amb l’adquisició de maquinària adient per realitzar tests PCR a tots els visitants 634 

al llarg de l’estada. Tant en una estratègia general, com en una distribuïda als 635 

establiments hotelers. Iniciar el projecte de seguida (maig) per poder donar el 636 
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servei al mes de juliol; realitzar una campanya de publicitària de destí segur per 637 

activar més i millor els mecanismes de comercialització d’estades i els de 638 

connectivitat aèria. 639 

- Inversió en I+D+I i Clusterització. Incrementar la inversió pública en 640 

investigació i implantació real d'un clúster de moda a la zona d'Inca i d'un 641 

clúster d'alimentació. 642 

 643 

- Incentivar la inversió privada. El Pi té presentada una proposició de llei al 644 

Parlament que  inclou  mesures en aquest sentit:  645 

1. Recuperació disposició per modernització turística (antiga DA4 Llei 646 

8/2012);  647 

2. Millora regulació de les inversions d'interès autonòmic;  648 

3. Retocs puntuals llei avaluació ambiental per no subjectar al tràmit 649 

ambiental projectes sense incidència ambiental;  650 

4. Canvis a la llei d'urbanisme, entre altres coses, perquè obres majors 651 

de reforma vagin per comunicació prèvia i per prorrogar automàticament 652 

llicències atorgades. 653 

Establir un Pla d’ajudes a empreses que es vulguin reconvertir, redirigir  cap 654 

una nova industria. 655 

- Modificar art. 29.3 Llei Municipal. L'article 29 de la Llei Municipal de Balears 656 

atorga competència als Ajuntaments en promocions de tot tipus d’activitats 657 

econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic, en el 658 

seu territori i en desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu 659 

territori. El problema és que l'apartat 3 d'aquest article 29 estableix que la 660 

distribució de les responsabilitats administratives s’ha de regir per les lleis 661 

aprovades pel Parlament de les Illes Balears. Aquesta remissió normativa fa 662 

que molts d'ajuntaments que voldrien i tenen doblers per donar ajudes a 663 

autònoms, petits empresaris i comerciants no ho puguin fer perquè no s'ha 664 

desenvolupat adequadament la remissió. Per tant, es proposa eliminar la 665 

remissió i afegir que dins la competència s'inclou l'aprovació de línies d'ajudes 666 

nominatives o obertes a favor d'autònoms, empresaris o comerciants.   667 

 668 
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- Ajuda a fons perdut per autònoms. Establiment d'una línia d'ajudes a fons 669 

perdut pels autònoms que hagin vist descendir la seva facturació en més d'un 670 

40% i que tenguin un nivell de renda baix. 671 

 672 
- Ajudes per lloguer de locals de negocis. Establiment d'una línia d'ajudes pel 673 

pagament dels locals de negocis per ajudar a empreses i autònoms a continuar 674 

amb la seva activitat (comerç, restauració).  675 

 676 
- Ajudes extraordinàries per lloguer habitatge habitual. La situació generada 677 

per la Covid  19 fa que s'hagi de crear una línia d'ajudes extraordinària per 678 

lloguer habitatge habitual que vaig més enllà i cobreixi més persones que les 679 

ajudes ja existents de la Conselleria d'Habitatge. 680 

 681 
- Agilització i simplificació dels procediments administratius. Reduir tràmits 682 

i tramitacions. Reduir terminis de resolució, augmentar els procediments amb 683 

silenci administratiu positiu, més procediments administratius per comunicació 684 

prèvia i declaració de responsabilitat. 685 

 686 
- Tributs. Suspensió o reducció de l'impost de turisme sostenible l'any 2020. 687 

Reducció de l'impost de turisme sostenible per l'any 2021. Cànon de l'aigua 688 

exoneració de pagament pels hotels i establiments que romanguin tancats 689 

temporada 2020 i bonificacions pels que només funcionin una part de l'any 690 

2020 en funció dels descens d'abocament d'aigua. Establiment d'incentius 691 

fiscals si es realitzen inversions.  692 

 693 

- Reducció administració. Reduir els càrrecs polítics i de lliure designació. 694 

Reducció del sou dels càrrecs públics. Eliminació despesa innecessària.  695 

 696 
- Prorrogues en terminis administratius per negocis turístics. 697 

 698 
a) La realització d'estades turístiques a habitatges plurifamiliars si l'any 699 

2020 no han tengut activitat, que prorroguin el títol habilitant de cinc 700 

anys, en un any més.  701 

b) Els establiments turístics que hagin estat tancats l'any 2020, que 702 

tinguin un any més per presentar autoavaluacions, plans de 703 

modernització o acreditacions de qualitat. 704 
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c) Els establiments turístics que hagin adquirit places ajornant el 705 

pagament i hagin estat tancats l'any 2020, que tenguin una pròrroga 706 

automàtica d'un any per fer el pagament corresponent.  707 

- Canvi d'ús d'hotels obsolets. Establiment d'una regulació perquè els hotels 708 

obsolets a sòl urbà puguin canviar l'ús per exemple per fer-hi  habitatges de 709 

protecció oficial o a preu taxat o per fer-hi equipament públic.  710 

 711 

- Producte balear. Campanyes de promoció del producte de kilòmetre zero. 712 

Aprovació normativa que obligui als establiments comercials de més de 700 m2 713 

a oferir un percentatge mínim de producte local. 714 

 715 
- Centre comercial a cel obert. Potenciació d'aquesta figura. La incorporació i 716 

les ajudes per incorporar el comerç tradicional al comerç online també formarà 717 

part dels centres comercials a cel obert en la gestió dels quals s'ha de donar 718 

entrada a les patronals. Aparcament de franc o a preu bonificat pels clients 719 

d'aquests centres.  720 

 721 
- Pla de formació. Aprofitar aquest temps d’aturada forçosa per formar i 722 

especialitzar a treballadors i treballadores, especialment dels sector serveis i 723 

també per avançar cap a la diversificació. 724 

 725 

- Escola. Elaboració d'una base de dades sobre disponibilitat i estat laboral dels 726 

pares per conèixer fins a quin punt l'escola ha d'exercir necessariament la 727 

guarda dels nins en cas que se suspenguin classes o es redueixi el numero 728 

d'alumnes per aula.  729 

 730 
- Sector primari. Establir un pla de promoció i ajudes específiques a la inversió i 731 

modernització en el sector primari, tant en termes de producció com de 732 

comercialització i exportació de productes. 733 

 734 
- Garantir que la RESOGA arribi a tothom, solventant els problemes dels 735 

immigrants sense papers que no s'hi poden adherir perquè estan fora del 736 

sistema.  737 

 738 
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- Prorrogar la teleassistència gratuïta pels depenents més enllà de l'estat de 739 

l'arma.  740 

 741 

IV.- MESURES EN L’ÀMBIT INSULAR  742 

- Promoció del producte local i artesanal de la ma dels diferents sectors, Pla 743 

d’ajudes directes i de promoció de productes, tenint en compte les seves 744 

demandes i les necessitats, què s'ha de prioritzar i què es considera més 745 

efectiu. Consensuar amb les patronals i associacions del sector perquè siguin 746 

les pròpies patronals qui ho gestionin. Afavorir els artesans amb l’eliminació de 747 

taxes que graven la expedició de la carta de mestre artesà, renovacions, 748 

inspeccions i ocupació de via pública per assistència a mercats i fires... 749 

 750 

- Turisme.  Campanyes de sensibilització i comercialització per les Illes com una 751 

destinació segura. Atreure nous inversors i apostar per promocionar tots els 752 

turismes (sol i platja, cultural, esportiu, gastronòmic...) Executar projectes de 753 

millora turística tot tenint en compte l'opinió del propi sector. Replantejar el Pla 754 

d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) en tramitació. 755 

 756 

- Gestió de Residus: Taxa incineració i recollida selectiva. El prejudici econòmic 757 

que ha patit i patiran tots els comerços i establiments públics com a 758 

conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 farà necessari donar suport a 759 

tot el teixit productiu empreses i autònoms, i especialment al petit i mitjà comerç 760 

de les Illes. Per això s'han de bonificar o reduir un mínim d'un 25% la taxa 761 

d’incineració de residus des del 13 de març fins el 31 de desembre de 2020, 762 

tramitant si és necessari els canvis normatius que així ho possibilitin i fent que 763 

aquesta reducció es traslladi íntegrament al rebut que paga el ciutadà.  S'han 764 

d'introduir els canvis necessaris en el servei públic d'eliminació de fems, perquè 765 

els residus provinents d'equips de protecció contra el COVID-19 i material 766 

assimilable tengui un tractament que garanteixi la seguretat de la seva 767 

incineració, la seguretat de la impossibilitat de contagis i la seguretat dels 768 

treballadors que facin aquesta feina. S'ha d'elaborar una guia o protocol per a 769 

la correcta recollida per part dels ajuntaments dels residus provinents d'equips 770 

de protecció contra el COVID-19 i material assimilable (guants, bates, 771 
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mascaretes...), tot oferint assessorament als ajuntaments i a les empreses 772 

concessionàries del servei de recollida de fems.     773 

 774 

- Desenvolupament local: Pla de reactivació econòmica per ajudar al petit i 775 

mitjà comerç. Davant les nombroses instruccions, mesures i decrets que es van 776 

publicant durant l'estat d'alarma, els Ajuntaments necessitaran suport tècnic i 777 

jurídic per interpretar-les i poder aplicar-les amb garanties. També serà 778 

imprescindible que part dels romanent positius dels Consells es pugui destinar 779 

a reactivar la inversió municipal amb millores de l'entorn urbà per potenciar el 780 

comerç de proximitat i dur a terme millores mediambientals com pot ser 781 

ampliació dels punts verds, augment de zones verdes, reparació de fuites 782 

d'aigua, estalvi energètic, etc... I que els Consells puguin avançar el 100% de la 783 

part que les toqui subvencionar, per tal que els ajuntaments no ho hagin de 784 

bestreure i que s'estudii la possibilitat de fer un conveni amb el Col·legi 785 

d'arquitectes i aparelladors perquè siguin els  Consells qui promoguin la 786 

redacció i direcció d'obra dels projectes municipals i també es puguin fer càrrec 787 

de les despeses corresponents.  788 

 789 

- IMAS: Garantir les condicions sanitàries a les residències socials, als seus 790 

locals i equipaments, tant pels usuaris com pels treballadors. Molts d’aquests 791 

locals s’hauran d’adaptar i hauran de comptar amb els espais físics i el material 792 

adequats per prestar el servei en les condicions òptimes. En aquest mateix 793 

sentit, dur a terme una reparació i adequació urgent dels albergs de la gent 794 

sense sostre, per donar-lis les garanties sanitàries i de prevenció de contagis 795 

que es requereixen a més de descentralitzar el servei, amb més dotació 796 

d'espais a diferents zones que en aquests moments compten amb molta llista 797 

d'espera.  Augmentar el Servei D'Ajuda a Domicili (SAD), per tal de allargar 798 

l'estança a casa donant així més qualitat de vida a la persona depenent i 799 

reforçar aquest servei amb atenció psicològica, ja que moltes persones majors, 800 

han agafat por o angoixa davant el confinament. Crear una Xarxa Solidària per 801 

enfortir la comunitat, teixir xarxes de suport mutu i per defensar i garantir la 802 

protecció d’aquelles persones i grups amb especial vulnerabilitat. Potenciar el 803 

telèfon contra la violència de gènere i mantenir i prorrogar el servei de suport 804 

psicològic i emocional. Màxim suport tant econòmic com tècnic a les entitats del 805 
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tercer sector, facilitant-los dels EPIS necessaris per protegir als usuaris i també 806 

als treballadors.  807 

 808 

- Cultura: Generar polítiques clares de protecció i consum cultural com a sector 809 

generador de riquesa, innovació, creativitat i sobretot cohesió social, accelerant 810 

la transformació digital (apostar per projectes que combinin el presencial i el 811 

virtual). Impulsant i fomentant producció pròpia. Establir connexions amb altres 812 

àmbits com l'educació, el turisme i l'oci o la salut.   813 

 814 
- Agilització i simplificació dels procediments administratius. Reduir tràmits 815 

i tramitacions. Reduir terminis de resolució, augmentar els procediments amb 816 

silenci administratiu positiu, més procediments administratius per comunicació 817 

prèvia i declaració de responsabilitat. Actuació directe per agilitzar els tràmits 818 

urbanístics, de patrimoni..., per a la obtenció d’informes i autoritzacions en 819 

breus terminis. 820 

 821 
 822 

V.- MESURES PELS AJUNTAMENTS. 823 

- Pla d'obra pública. Si s'alliberen totalment o parcialment els romanents 824 

acumulats pels ajuntaments pels superàvits dels darrers exercicis 825 

pressupostaris, es podria dissenyar un gran pla d'obra pública destinat a 826 

actuacions sostenibles i millores de l'entorn urbà, entre altres:  827 

a) Renovació de xarxes d'aigua potable, clavegueram i pluvials;  828 

b) Xarxa de parcs verds i punts de reciclatge;  829 

c) Xarxa de punts de recàrrega vehicles elèctrics;  830 

d) Actuacions sostenibles, instal·lacions de plaques fotovoltaiques... 831 

 e) Actuacions de implantació de xarxa tecnològica que permeti 832 

connexions ràpides i segures, situant Balears a l'avantguarda del desplegament 833 

de les darreres xarxes tecnològiques.  834 

Aquest pla es podria coordinar amb Consells i Govern que hi podrien posar una 835 

part dels doblers i s'hauria de consensuar amb els agents socials.  836 

- Pla d'ajudes a empreses, autònoms i comerciants. En la mesura que es 837 

modifiqui l'article 29.3 de la Llei Municipal i hagi capacitat pressupostària els 838 
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ajuntaments posaran en marxa línies d'ajudes a fons perdut per empreses, 839 

autònoms i comerciants.  840 

 841 

- Exoneracions o bonificacions tributs. En la mesura que legalment sigui 842 

viable els ajuntaments aprovaran exoneracions o bonificacions de tributs, 843 

especialment de la taxa de recollida de fems, per minvar la pressió fiscal de les 844 

empreses, autònoms i comerciants. 845 

  846 

- Taxa de reposició i contractació personal. Als ajuntaments sanejats se'ls 847 

hauria de relaxar les limitacions per substituir el personal que perden per 848 

jubilació o altres raons i també haurien de poder contractar personal 849 

puntualment, sobretot, per dur a terme i gestionar el pla d'obra pública indicat 850 

anteriorment.  851 

 852 
 853 

7. UN REPTE IMPORTANT 854 
 855 

Al passat congrés vam encetar aquest punt diguent: “tot el que estam aportant no té 856 
sentit sense un contracte social en el més alt nivell; tot el que proposam des de les 857 
administracions ha de tenir com a objectiu final garantir unes condicions dignes de vida 858 
a tota la ciutadania i, en aquesta línia, darrerament sentim parlar molt de conceptes 859 
com Renda Bàsica, Renda Garantida, Renda Social garantida, Salari social, renda 860 
mínima d’inserció, renda universal...” 861 
 862 
Avui en dia i a causa principalment de l’emergència social creada pel COVID es parla 863 
bàsicament de renda mínima d’inserció que cada Comunitat gestiona de manera 864 
pròpia, amb requisits i quanties diferents i que el seu objectiu es solventar la situació 865 
de necessitats vitals de moltes famílies que han estat abocades a situacions molt 866 
difícils a causa de la crisi sanitària. 867 
 868 
I encara que donam suport a qualsevol renda o ajuda encaminada a ajudar a famílies 869 
necessitades, el nostre repte anava en el seu moment una mica més enllà i volíem 870 
encetar un debat seriós sobre quina ha de ser la forma d’atendre el benestar dels 871 
ciutadans i si la millor forma de fer-ho ha de ser a través d’aportacions de caràcter 872 
només assistencial, això és, els beneficiaris d’aquestes ajudes han d’acreditar un 873 
determinat grau de necessitat què, en desaparèixer, fan també desaparèixer la renda 874 
assistencial. 875 
 876 
Enfront d’aquestes rendes de caràcter assistencial ens trobam amb altre tipus de 877 
renda, la denominada RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA. Aquesta renda tendria un 878 
caràcter universal i sense limitacions temporals i un únic requisit: la ciutadania. No es 879 
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farien distincions econòmiques o laborals i tendria dret a ella qualsevol ciutadà, treballi 880 
o no i sigui quina sigui la seva situació patrimonial. La rebrien tant els pobres com els 881 
rics. El principi fonamental en qual es basa la implantació d’aquest model de renda és 882 
la supressió de tots els subsidis i ajudes actuals, fins i tot la prestació d’atur i de 883 
jubilació (sempre que estiguin per davall de la renda bàsica establerta), fet que, 884 
segons els estudis de què es disposa faria viable el finançament del sistema.  885 
 886 
 L’any 2017 vam posar damunt la taula les dades d’un estudi del Departament de 887 
Teoria Sociològica de la facultat d’Economia i Empreses de la Universitat de Barcelona 888 
que va utilitzar dades de 200.000 declaracions de l’IRPF del 2010, en un estudi limitat 889 
a Catalunya, dèiem “ les conclusions varen ser sorprenents. Afirmen els autors de 890 
l’estudi (Daniel Reventós i d’altres) que amb una profunda reforma de la legislació de 891 
l’IRPF i la ja esmentada supressió del sistema de prestacions socials (fins i tot els 892 
subsidis d’atur i les pensions de jubilació de quantia inferior a la Renda Bàsica) es 893 
podria finançar una renda bàsica per a totes les persones adultes de Catalunya de 894 
7.968€ anuals i de 1.593€ a l’any per als menors de 18 anys. La simulació gairebé 895 
només va tenir en compte la reforma de l’IRPF i determinats suggeriments del Sindicat 896 
de Tècnics d’Hisenda (GESTHA). L’estudi també va parar atenció a com es 897 
redistribuirien les rendes amb aquesta simulació i va concloure que només el 10% de 898 
la població més rica sortia perjudicada econòmicament., que entre un 15% i un 20% de 899 
la població no experimentava cap canvi en les seves rendes i que la resta sortia 900 
guanyant, és a dir, un 70% de la població.” 901 
 902 
Encara que son molts els dubtes sobre les condicions que hauria de tenir i sobretot el 903 
finançament necessari, ja dèiem el 2017 que “  pensam que s’hauria implantar a tota la 904 
Unió Europea i per tant en el nostre cas afectaria a tots els ciutadans de la Unió 905 
europea que viuen a les Illes Balears, aquesta renta, lluny de semblar intervencionista 906 
o populista, ens sembla que aporta elements nous prou rellevants per a considerar-la 907 
seriosament com a concepte a desenvolupar. Un concepte que, ben definit, 908 
considerem perfectament compatible amb el nostre desig d’unes administracions 909 
menys intervencionistes i burocratitzades, ja que la definició de la Renda Bàsica 910 
propugna, en definitiva, la pràctica supressió de tota l’arquitectura de la Seguretat 911 
Social i la completa desaparició dels subsidis de caràcter assistencial i la seva 912 
substitució per una renda universal, l’objectiu de la qual no és més que la de situar a 913 
tots els ciutadans en un pla d’igualtat des del qual podran, en total llibertat, ser els 914 
veritables protagonistes dels seus destins laborals i professionals. Així, d’una forma 915 
definitiva i sostenible, podríem arribar a tenir un sistema social que elimini les angoixes 916 
de no poder cobrir els mínims vitals de les nostres famílies i apostar per un mecanisme 917 
que, en definitiva, elimini la pobresa i garanteixi a tots els ciutadans els mínims 918 
necessaris per viure pel simple fet de ser persones.” 919 
8. EN RESUM 920 

 921 
Ens trobam davant un escenari totalment nou, desconegut i ple d’incerteses i per això 922 
mateix el projecte de ElPi-Proposta per les Illes es més necessari que mai, som l’únic 923 
partit d’àmbit balear sense dependència o sucursalisme envers cap projecte d’àmbit 924 
estatal i tenim l’obligació moral de fer entendre a la societat balear que som un 925 
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projecte necessari a les institucions Locals, importantíssim a les institucions Illenques i 926 
Balears, però sobretot imprescindible a les Estatals i Europees 927 
 928 
Ens agradi o no el nostre futur avui no es decideix des d’aquí i en aquelles institucions 929 
on es decideix no hi ha cap veu pròpia que ens defensi, basta llegir les notícies per 930 
veure on i perquè van la majoria dels recursos econòmics i per desgràcia les Illes 931 
Balears sempre estam a la coa en tots els indicadors i estadístiques. 932 
 933 
Tampoc no podem oblidar la nostra responsabilitat de jugar-ho tot a una carta, sense 934 
diversificar riscos i aconseguir creixement econòmic a base d’incrementar el consum 935 
de recursos, aquests darrers anys hem prioritzat quantitat per sobre de qualitat i 936 
productivitat i ha hagut d’esser una crisi sanitària la que ens hagi destapat la falsa 937 
realitat sobre la que estàvem construint el nostre benestar. 938 
L’any 2017 en una situació infinitament millor ja vam dir. “no estam en temps 939 
d’esperança, estam enmig d’una revolució mundial; estam en temps d’acció i aquest 940 
ha de ser el nostre compromís: actuar de manera decidida i valenta amb un únic 941 
objectiu final, garantir l’Estat del Benestar de les Illes Balears.” 942 

Aquella revolució mundial de la que parlavam no ha estat però allò que ens podíem 943 
imaginar, ara estam davant un full en blanc, està tot per escriure i ens equivocarem si 944 
ho feim amb les regles que teníem fins ara. 945 

I per això, des del centralisme polític, essent crítics amb nosaltres mateixos, valents 946 
davant dels nous reptes i oberts a tota la societat hem d’esser capaços de rompre les 947 
actuals regles del joc, perquè ja no son vàlides pel nou escenari al que ens enfrontam. 948 

Aquestes noves regles tanmateix s’escriuran i es diran REB, renda bàsica d’inserció, 949 
cogestió de ports i aeroports, reequilibri de sectors productius, relacions amb l’Estat i 950 
Europa, sobirania fiscal i molts altres noms. Nosaltres, el nostre projecte, El Pi- 951 
Proposta per les Illes hem d’esser part important en la redacció d’aquestes noves 952 
regles perquè ens hi va no només el present o el futur, ja ens hi va la normalitat, la 953 
nova normalitat que hem d’aconseguir que sigui millor que la que hem conegut fins 954 
ara. 955 


