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La nova legislatura es presenta com un període on canviaran 
multitud d’aspectes del nostre sistema. Una legislatura en 
la que es podria modificar el text constitucional. És per això 
que, ara més que mai, les Illes Balears han d’estar represen-
tades per l’únic partit que és garantia de centralitat, cen-
trisme i d’obediència inequívocament balear. Deixar passar 
aquesta oportunitat és posar en perill la nostra Autonomia.
Tot i comptar amb menys recursos i inversions estatals que 
la resta, la nostra Comunitat sempre s’ha mostrat capdavan-
tera, però no ho podem confiar tot a la nostra capacitat de 
generar recursos i oportunitats. 

Necessitam majors quotes d’autogovern i capacitat d’ac-
tuació per millorar la nostra qualitat de vida i el nostre Estat 
del benestar. És de justícia que l’Estat ens tracti de la mateixa 
manera que a la resta de ciutadans i ciutadanes. Ja hem arri-
bat a una situació límit. La pèrdua de competitivitat, la manca 
d’inversions, les constants referències a la re-centralització 
de serveis vitals, els atacs a la nostra llengua i cultura fan que 
la corda estigui massa estirada.

Hi ha un ambient de crispació evident. Els extremismes mar-
quen l’agenda política i mediàtica actual i condicionaran els 
resultats electorals. Per això és molt important que un a un, 
boca a boca, ajudem a transmetre el que està en joc, que la 
gent sigui conscient a qui vota realment i qui pot defensar 
millor els seus interessos. Pensar que el vot útil a unes elec-
cions generals és el que va als grans partits d’àmbit estatal 
és tirar pedres a la nostra teulada.

1. PREÀMBUL
El 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. Per això, des del 
primer dia, i ratificat en el II Congrés de dia 13 de maig de 
2017, en el qual es varen actualitzar i millorar aquelles pro-
postes inicials, el partit ha estat treballant de valent per 
aconseguir el que es va reafirmar. El Pi té vocació de majoria 
social i uns objectius ben clars: les Illes, el progrés econòmic, 
el benestar de la gent, la defensa de la nostra identitat i de la 
nostra cultura.

En el repte d’aconseguir aquests objectius per a la nostra 
Comunitat, som plenament conscients que, en gran part, 
aquests només podran ésser aconseguits per diputats i di-
putades que no estiguin a les ordres de partits d’àmbit esta-
tal, els quals per pura disciplina de vot no tenen ni la llibertat 
ni la valentia de lluitar per aquells que els han votat.

Som i ens presentam com l’únic projecte 100% balear.

Ens enfrontam a un canvi d’època. Aquestes són unes elec-
cions condicionades per molts d’elements aliens a la nostra 
idiosincràsia, on els extremismes a dreta i esquerra estan 
més vius que mai. Són unes eleccions que marcaran la nostra 
qualitat de vida i les nostres perspectives de benestar social 
i hem d’ésser capaços de transmetre la importància del que 
està en joc. 
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El Pi ja és un projecte consolidat, la nostra tasca als ajunta-
ments i a les institucions insulars i autonòmiques ens avalen. 
La centralitat  i el sentit comú amb el que hem defensat pro-
postes coherents han d’ésser el referent i la millor garantia 
dels votants de les Illes per traslladar per primera vegada 
una veu lliure a les principals institucions estatals.  

El Pi garanteix que tota la tasca que desenvolupi a les institu-
cions de l’Estat tindrà com a objectiu prioritari les Illes Balears, 
especialment, en la demanda d’un REB eficaç i un nou sistema 
de finançament que ens doti dels recursos necessaris per po-
der 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 finan-
çament autonòmic.

• 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 decla-
ració 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 postura sobre 
altres temes que, sense ser específics de la nostra comu-
nitat, també han de comptar amb l’opinió d’una Comunitat 
que fins ara no pogut tenir el pes específic polític que ens 
mereixem: la reforma constitucional, el possible canvi del pa-
per del Senat, el nou model d’Educació, la família, la cultura... 
comptaran amb l’opinió dels habitants de Balears. Són te-
mes complexos pels quals hem de respondre amb fermesa 
perquè la nostra veu s’escolti a també a Madrid.

El Pi va plantejar aquests mateixos eixos i compromisos el 
2015 i la millor prova que no ha millorat res per a la nostra 
Comunitat és que el 2019 són igualment imprescindibles. Fa 
massa legislatures que ho deixam tot en mans dels mateixos 
partits i ara, no ens enganem, ens segueixen prometent el 
mateix de sempre, però sense l’aval de cap resultat. Pensam 
que és ben hora de materialitzar un canvi de veres, de do-
nar una oportunitat a que algú tengui com a únic objectiu les 
nostres illes. Si no canviam les condicions, no canviaran mai 
els resultats.

El Pi, 100% Balears
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com i quan posen més doblers en circulació, poden incremen-
tar la capacitat de despesa dels seus ciutadans i empreses, 
poden dinamitzar l’economia... Traduït a la crua realitat: pot 
suposar la diferència entre que els teus pares o els teus fills 
tenguin feina o estiguin a l’atur. Per això és important un con-
cert econòmic per a les illes.

Nosaltres serem solidaris amb la resta de l’Estat, el concert 
econòmic és un model de finançament que permetrà recap-
tar els imposts que es generen a la nostra comunitat, acor-
dant amb l’Estat el traspàs d’una part d’ells en concepte de 
les despeses comunes que corresponen a tots. Volem ajudar 
a compensar els desequilibris territorials, però les pagarem 
segons la nostra realitat i capacitat, no a costa de la nostra 
Sanitat i Educació.

Tenim més solucions reals i ja en funcionament a les Illes Ca-
nàries, un Règim Especial (REB) amb compromisos signats, 
no emprat com a jugueta política, sinó com a una eina efecti-
va per compensar els costos d’insularitat; que són molts i les 
pagam cada dia: quan compram béns de primera necessitat, 
quan posam benzina al cotxe o quan tenim la necessitat de 
viatjar per feina, per salut o per oci.

El transport de mercaderies hauria d’estar subvencionat al 
100% i sense límits. No ho està simplement perquè cap dels 
nostres vuit diputats i diputades han tengut la més mínima 
intenció que així sigui. Som una comunitat sense pes polí-
tic al conjunt de l’Estat i amb tots els nostres representants 
servils al seu centre polític situat a Madrid. No és que no els 
importi, és que simplement ja no es plantegen intentar-ho.

UNA QÜESTIÓ REAL
La nostra Comunitat Autònoma pateix des de temps his-
tòrics un dèficit de finançament que es demostra any rere 
any en multitud de notícies, gràfics i comparatives que, per 
massa comuns, ja no són capaços de cridar l’atenció de la 
població balear. Tant si es miren quantitats absolutes com 
quantitats per habitant sempre sortim a la coa de totes les 
estadístiques.

El més greu però són les conseqüències que tenen aquestes 
estadístiques en la vida particular de cada un de nosaltres. 
No són casualitat les llistes d’espera als hospitals, els índexs 
de fracàs escolar, el deficient transport públic, la inexistència 
de connexions aèries o marítimes amb una tarifa plana amb 
els principals ports i aeroports, el sobrecost del transport de 
mercaderies i tantes qüestions que ens afecten a la nostra 
vida diària.

Aquestes problemàtiques, que van molt més enllà de gràfi-
ques o de titulars de premsa, que entren dins ca nostra per 
quedar-se i que hem confiat durant més de quaranta anys a 
partits d’àmbit estatals són les que des d’El Pi volem com-
batre amb eines pròpies. Defugim de dades i ens centram 
en sentiments i situacions reals per expressar la realitat 
d’aquesta situació.

La bona notícia és que la solució està a les nostres mans, és 
real i està provada i acceptada per l’Estat espanyol. La po-
dem veure a altres comunitats autònomes com el País Basc 
o Navarra, les quals gràcies al concert econòmic han pogut 
gaudir de majors quotes d’inversió i despesa. A més, aques-
tes comunitats tenen la possibilitat de poder flexibilitzar la 
fiscalitat; la qual cosa comporta poder incidir de manera més 
directa en polítiques fiscals expansionistes, poden decidir 

2. EL FINANÇAMENT 
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El Pi defensa que el concert econòmic i el REB podrien donar 
solució a bona part dels problemes de Balears i ens perme-
trien: 

• Millorar la Sanitat
• Millorar l’Educació
• Desenvolupar eines que ajudin a la desestacionalització 

i a la diversificació de la nostra economia
• Estimular la innovació empresarial
• Pagar els ajuts de la Llei de dependència

Això no són capricis, és el nostre dia a dia des de fa molts 
anys. Una problemàtica real i contrastada, que sofrim tots 
i cada un dels ciutadans de les Illes fins que siguem capa-
ços, des d’una autocrítica constructiva, de reconèixer que 
ens hem equivocat fins ara. Hem de reaccionar i  només 
ho aconseguirem des d’aquí cap a Madrid. Només soluci-
ons 100% balears, 100% valentes, seran les que ens poden 
treure d’aquest cercle pervers que nosaltres mateixos hem 
ajudat a construir.

L’establiment del concert econòmic i la lluita per un REB real 
és avui en dia l’únic camí que ens permetrà aconseguir la lli-
bertat financera per gestionar la nostra Comunitat cap a un 
millor benestar i qualitat de vida. Això només ho poden acon-
seguir diputats i diputades lliures. Aquells que no les poden 
fer servir per aconseguir vots d’altres comunitats amb molt 
més pes polític. Aquells que no es deuen a ningú més que als 
ciutadans de les Illes.

FINANÇAMENT
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INVERSIONS ESTATUTÀRIES 
Una altra de les proves més evidents de l’oblit que han suposat 
les Illes Balears per als governs de l’Estat al llarg dels darrers 
anys ha estat l’incompliment sistemàtic de les inversions esta-
tutàries contemplades a l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007: 
quasi dos mil milions d’euros compromesos mitjançant Llei 
orgànica i que cap dels dos partits que han governat a l’Estat 
des de fa dotze anys han tengut la voluntat de complir. 
No ens valen excuses de crisi. Governar és prendre decisions. 
Prioritzar unes enfront d’unes altres. No hi hagut un sol govern 
de l’Estat, de cap partit polític, que hagi prioritzat les Illes Bale-
ars. Només s’han oposat a mesures contra la nostra Comunitat 
des de l’oposició, perdent tota la valentia i, per tant, la credibilitat 
a l’hora de governar.

És imprescindible que El Pi tengui presència a les Corts Ge-
nerals, ja que és la única possibilitat que la veu de les Illes es 
senti i es defensi. L’import de les inversions estatutàries no és 
opcional, és un compromís que sí o sí ha de complir l’Estat; 
ja que ve garantit a la Llei orgànica que aprovà la reforma del 
nostre Estatut. 

Dia 15 de gener de 2019, el Cercle d’Economia es mostrava de-
cebuda per la caiguda d’un 11,7% de les inversions de l’Estat a 
les Balears; per l’incompliment una vegada més dels compro-
misos anunciats pel govern de torn i reclamava la necessitat 
d’igualar la inversió de les Illes a la mitjana nacional per poder 
oferir als seus ciutadans i empresaris les mateixes oportunitats 
que els de la resta de l’Estat. Demanava, finalment, als nostres 
representants al Congrés i al Senat que manifestassin el pro-
fund malestar de la societat civil per aquesta situació.

En les mans d’aquesta societat civil pensam que està el revertir 
la situació, donant una oportunitat a representants 100% balears.

DES DEL PRIMER DIA
Som conscients que les solucions per les quals apostam 
requereixen temps i  moltes negociacions. El Pi no vol en-
ganar a ningú i apostarem per millores contínues dins un 
escenari de negociació d’un nou sistema de finançament 
autonòmic general.

Començarem en una primera fase defensant el principi d’or-
dinalitat pel qual una comunitat ha de tenir garantit que 
l’aplicació dels mecanismes d’anivellament no alterin en cap 
cas la seva posició en l’ordenació de rendes per càpita. 

Seguirem lluitant un sistema gradual que podria suposar 
limitar al 4% del PIB el transvasament fiscal de recursos al 
Govern espanyol. Sistema emprat ja per Alemanya on està 
demostrat el seu bon funcionament.

Finalment, hem d’arribar a un concert econòmic i a un REB 
que ens donin les eines que ens pertoquen i que fins el dia 
d’avui ens han estat negades. Ja no ho podem deixar passar 
més. No som els responsables tan sols del nostre dèficit, 
no podem consentir que la nostra ciutadania hagi de su-
portar mancances o sobrecostos en serveis bàsics perquè, 
simplement, no ens ho mereixem. Des del convenciment 
que només ho aconseguirem a través d’una hisenda pròpia, 
hem d’invertir el procés: recaptar nosaltres per després pa-
gar a un fons de cooperació estatal. No ho podem enviar tot 
a Madrid i després haver de suplicar, no una millora, sinó un 
tracte just i igualitari.

FINANÇAMENT
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Tenim present que un dels principals objectius és regenerar 
i fer més competitiva la nostra oferta turística, socialitzant 
els beneficis de la nostra principal activitat cap a les famí-
lies i cap a la resta de sectors productius. Canviar el concepte 
de competència pel de col·laboració farà que també puguem 
ajudar a reforçar les indústries tradicionals (calçat, moble, 
bijuteria, alimentació, etc.), juntament amb tota una sèrie 
d’activitats econòmiques que entenem que han de ser es-
tratègiques (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.

La formació contínua i l’especialització dels treballadors ha 
de ser el punt d’inflexió que ens dugi cap a unes indústries 
qualificades, especialitzades i úniques. Els països petits que 
prosperen són aquells que, al marge d’apostar per una in-
dústria 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. 

Ho tenim tot al nostre abast, però només amb un impuls 
decidit des del govern de l’Estat ens podrem situar en la 
mateixa posició de sortida que la resta de territoris. Si ho 
hem fet en condicions de clara desavantatge, jugant amb 
les mateixes regles podem fer de la nostra Comunitat el lloc 
que tots desitjam.

LES ILLES DINS UN MÓN GLOBALITZAT
Vivim en un món totalment globalitzat i en constant movi-
ment. Mai havien passat tantes coses i tan de pressa. Mai 
ens havien afectat tant les circumstàncies polítiques, socials 
i econòmiques d’altres territoris i mai les grans multinacio-
nals havien concentrat tant de poder en les seves mans.

Dins aquest escenari tot indica que és necessari actuar des 
d’un àmbit més local. 

Encara que El Pi és un partit que defensa un liberalisme eco-
nòmic de base (això és, que entén la lliure competència en 
un marc que garanteix la igualtat d’oportunitats per a tots 
els agents econòmics), no podem deixar passar l’oportunitat 
de posar les nostres prioritats damunt les taules de negoci-
ació. La defensa del teixit productiu propi: la petita i mitjana 
empresa d’aquí, els autònoms, el petit comerç, els pagesos, 
els pescadors, els nostres treballadors; perquè les grans 
empreses ja disposen de la cobertura que els proporciona 
la normativa europea i estatal. Necessitam desenvolupar 
normativa per facilitar que les nostres empreses puguin ser 
competitives també en aquest mercat cada cop més globa-
litzat i interdependent, en el qual la qualitat i l’especialització 
és la garantia del nou èxit. 

Hem de ser capaços d’ajudar a crear un camp normatiu pro-
pici que ajudi a atreure capital productiu. Hem de facilitar 
l’entorn per ajudar a les empreses, sobretot a les petites i 
mitjanes, perquè puguin continuar amb garanties el procés 
de transformació digital i a la vegada ajudar-les a expandir-se 
internacionalment. De la mateixa manera que som un terri-
tori d’entrada de multitud d’operadors internacionals, podem 
fomentar la sortida de les Illes cap a aquest món globalitzat, 
que ben entès també és una font d’oportunitats. 

3. ECONOMIA PRODUCTIVA
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA
La Constitució atorga a l’Estat la capacitat de legislar sobre 
la  contractació pública i no podem passar per alt que, segons 
dades del Observatorio para la Contractación Pública, les admi-
nistracions públiques representen el 20% del PIB de l’Estat.

La contractació pública no és tan sols un sistema per a la 
provisió de béns i serveis, també és un potent impulsor de 
l’economia i d’altres finalitats socials.

Per això, lluitarem per l’existència de reserves explícites de 
contractació pública per a PIMES i Autònoms. La contrac-
tació pública no pot quedar només a l’abast de les grans 
empreses. Ha de ser una eina socialitzadora cap a empreses 
locals que, en molts de casos, per la seva proximitat i conei-
xement de l’entorn poden ser molt més eficaces i produc-
tives per al conjunt de la ciutadania i, a la vegada, ajuden a 
repartir la riquesa produïda per aquests fons públics.

Defensam una reforma legal de la contractació que simpli-
fiqui i agilitzi la tramitació i que possibiliti que els contractes 
d’escassa quantia no s’hagin de sotmetre a uns processos 
que resulten en sí mateixos més cars que la despesa a re-
alitzar.

TRIBUTS
La pressió fiscal a la que estam sotmesos és un vertader en-
trebanc per a la recuperació econòmica i per al nostre desen-
volupament com a societat. Es fa necessari abaixar els im-
postos, la pressió fiscal actual és excessiva i incompatible 
amb la lluita per la competitivitat de les empreses.

Els diferents governs de l’Estat, per tapar les seves errades, 
segueixen ofegant el petit i mitjà empresari fent que les mi-
llores en les rendibilitats empresarials hagin d’anar a pagar 
impostos i càrregues socials en lloc d’anar a les butxaques 
dels treballadors, creant un cercle viciós que empobreix a 
tothom i que frena el consum. Defensam que una baixada 
d’impostos i càrregues socials no serà una minva en la re-
captació, tot el contrari, una baixada propiciaria de manera 
immediata un increment de les possibilitats de despesa de 
famílies i empreses i, per tant,  més capital en moviment i 
una reactivació de l’economia. També estam convençuts que 
una baixada de la pressió fiscal incidiria directament en una 
disminució del frau fiscal, contra el qual s’ha de lluitar sense 
excuses.

Promourem novament eliminar l’impost de successions en-
tre familiars i l’impost de donacions entre pares i fills, atès 
que entenem que aquests béns ja ha estat objecte d’altres 
tributacions i perjudiquen especialment les petites i mitjanes 
empreses familiars.

També instarem el Govern a treballar per eliminar les càrre-
gues impositives per l’adquisició del primer habitatge i a fo-
mentar incentius fiscals que ajudin tant als casos de compra 
com de lloguer de la vivenda habitual.

ECONOMIA PRODUCTIVA
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PETITA EMPRESA, GRANS OPORTUNITATS
No només per ser els mes desafavorits, sinó també per ser 
els majors generadors i socialitzadors de la riquesa de la nos-
tra Comunitat, tant la petita empresa com els treballadors 
autònoms necessiten una protecció i inversió especials. La 
seva aportació va molt més enllà de l’àmbit purament eco-
nòmic, són els vertaders garants de la nostra estructura com 
a societat. La desaparició de la petita empresa suposaria la 
desaparició de la vida dels nostres pobles i la desaparició de 
la nostra essència com a societat balear.

La inversió en aquest sector és imprescindible per garantir 
la nostra qualitat de vida. Els hem de dotar d’eines i recursos 
al més alt nivell i posar a la seva disposició una inversió en 
I+D+i important i accessible.

Els pressupostos de l’Estat amb la nostra participació han de 
suposar un increment notable en I+D+i, vist no com a des-
pesa anual, sinó com a inversió de futur imprescindible per 
a la nostra terra. Aquesta inversió enfocada a donar grans 
oportunitats al nostre petit i mitja empresariat ha de ser una 
de les primeres passes per anar revertint el nostre teixit pro-
ductiu i minvar els nivells de risc de dependre, encara avui en 
dia, d’un monocultiu turístic amb un pes excessiu a la nostra 
balança productiva.

EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ
La racionalització administrativa és indispensable. Definir 
clarament les competències i simplificar els processos ja 
passa de ser recomanable a ser una necessitat de primer 
ordre.

L’abundància i complexitat de tot tipus de normatives com-
porten un alt nivell d’inseguretat jurídica que impedeixen la 
planificació i l’atracció d’inversions, fent que l’Administració 
passi a ser una trava enlloc d’un facilitador de serveis i opor-
tunitats per al sector empresarial.
Aquesta inseguretat provocada per l’Administració, junta-
ment amb la manca de finançament i compensació del fet 
insular, són unes barreres que fan inviables molts de projec-
tes que podrien ser beneficiosos per al conjunt de la societat.  
Ens comprometem a lluitar per donar servei des de l’Admi-
nistració, llevar traves innecessàries, simplificar i clarificar i, 
sobretot, garantir la seguretat jurídica a través de norma-
tives clares i accessibles tant a les grans com a les petites 
empreses i autònoms individuals.

ECONOMIA PRODUCTIVA
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Per tant, siguem conscients del nostre vot, donem una opor-
tunitat al missatge que vol la societat balear que s’escolti al 
Congrés o al Senat. Ens oferim a ser el portaveu de la nos-
tra societat civil, enfront de la servitud dels partits d’àm-
bit estatal cap a les estructures de les seves formacions a 
Madrid. 

El Pi es compromet que els seus representats per Balears 
estaran en constant comunicació amb els ciutadans i en-
titats civils per recollir les seves queixes, suggeriments o 
inquietuds. No ha de fer falta desplaçar-se a Madrid per fer 
sentir la nostra veu, des de les Illes i amb representants pro-
pis hi hem de poder arribar.

EL VOT CONSCIENT
La nostra és una democràcia representativa i, per tant, els 
diputats i senadors són els representants 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. El que prima és 
obtenir el màxim nombre de membres, perdent els senadors 
i diputats el  paper de representants del seu territori. 

L’extremisme i la crispació s’han instal·lat al nostre dia a 
dia. Com a societat estam vivint un combat entre esquerra 
i dreta extremes, on cada bloc cada vegada es radicalitza 
més i enfoca al seu contrari com un enemic enlloc de com 
un company de viatge amb el que construir un millor Estat 
per a tots el ciutadans.

I això a les Illes no ens convé. El Pi no té cap servitud po-
lítica a nivell estatal que ens fermi les mans i ens digui el 
que hem de pensar i votar. No volem col·laborar de cap de 
les maneres a incrementar la crispació, volem ser, i ho hem 
demostrat amb les nostres accions de govern en diferents 
administracions, un aliat per a qualsevol proposta centrada 
que ens millori com a societat.

No hem d’oblidar que a les eleccions generals no votam a la 
persona que assumirà la presidència del govern, sinó quins 
seran els representants de Balears a les Corts Generals. 
Aquest és el vot conscient. No podem votar a cap president 
del Govern d’Espanya ni cap d’ells ha mirat mai per les Illes. 
Els nostres representants sempre han estat servils al poder 
central i ho han demostrat votant infinites vegades en contra 
dels nostres interessos.

4. UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT
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EL SENAT COM A AUTÈNTICA CAMBRA 
DE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL. 

El Senat ha fracassat com a cambra de representació terri-
torial. És necessària una revisió profunda del seu sistema 
d’elecció i de les funcions a desenvolupar. Per aquest motiu 
proposam que:

• El Senat sigui la cambra de referència per a tots aquells 
temes vinculats a la vertebració territorial, per damunt 
del Congrés dels Diputats.

• Els presidents de les comunitats siguin membres del Se-
nat, amb capacitat d’intervenir en determinades activi-
tats, especialment quan afectin la seva Comunitat.

• Es redueixi el número de senadors per situar-lo al vol-
tant dels 90 membres.

• Totes les comunitats autònomes tinguin el mateix nú-
mero de senadors. En concret, hi hauria com a mínim 
cinc senadors per a cada Comunitat Autònoma. 

• Organitzi reunions periòdiques amb tots els presidents 
de Comunitats i Ciutats Autònomes.

DEFENSA DEL CONSENS POLÍTIC
El Pi ha fet del consens el seu instrument de treball princi-
pal i el farem servir novament per defensar les posicions que 
siguin absolutament majoritàries dins la nostra societat i que 
estiguin dins la línia del nostre posicionament polític. 

Treballarem des del respecte al marc constitucional, treba-
llant i cercant aliats en tot allò que considerem millorable. Els 
canvis han de ser consensuats, mai imposats, ni d’un caire 
ni de l’altre.

No podem deixar d’anomenar el conflicte de Catalunya com 
allò del que defugim. Només amb el respecte a totes les ide-
ologies i visions, només amb negociació i recerca d’acords 
es poden arribar a solucionar els problemes. Les decisions 
unilaterals del Govern català i la judicialització d’un conflicte 
polític per part del Govern espanyol són un autèntic fracàs 
per a la societat.

Volem més benestar per a totes les comunitats en el marc d’un 
Estat que respecti i valori les particularitats de cada una d’elles. 
Volem més autonomia i millors condicions i ho volem fer junta-
ment amb la resta de territoris de l’Estat i de la comunitat euro-
pea. La nostra visió és el consens, la negociació i la col·laboració 
dins un marc europeu en el que es defensi i promogui la igualtat 
d’oportunitats per a totes les persones.

UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT
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En els anys vinents haurem d’encetar un debat seriós sobre 
quina ha de ser la forma d’atendre el benestar dels ciutadans 
i si la millor forma de fer-ho ha de ser a través d’aportacions 
de caràcter assistencial. 

Som un partit compromès amb la defensa de les llibertats 
individuals dins el marc d’una societat del benestar. Creiem 
en una societat on les persones puguin decidir lliurement 
què fer amb la seva vida i com viure-la sense cap mena de 
discriminació per motius de sexe, religió, nacionalitat, etc. I 
ens comprometem fermament a rebutjar qualsevol retrocés 
en aquestes matèries. Declaram, així doncs, la preponderàn-
cia de l’individu en el marc de l’economia social de mercat, 
atribuint als poders públics la responsabilitat de garantir la 
igualtat d’oportunitats, la universalitat dels drets socials fo-
namentals i l’arbitratge, en definitiva, dels mecanismes per 
garantir la cohesió social i evitar-ne l’exclusió.

El nostre fi és que els illencs arribem a ser una societat pròs-
pera, moderna, en llibertat, plural i solidària i farem tots els 
esforços i arribarem a tots els consensos possibles per fer 
d’aquest fi una realitat.

LA SOCIETAT DEL BENESTAR
La societat del benestar que defensam no exclou ningú. 
L’equitat és un valor de justícia i igualtats d’oportunitats que 
respecta la pluralitat de la societat sense fer cap mena de 
diferència social, cultural o de gènere. Es tracta, en definiti-
va, de revisar constantment les condicions de vida dels ciu-
tadans reorientant els esforços per donar suport a aquells 
que es troben en desavantatge (els més dèbils i desafavorits) 
perquè ningú no se senti exclòs de la nostra societat. 

Les administracions públiques han de ser sensibles a les 
demandes dels ciutadans i sobretot d’aquelles que es deri-
ven de les accions de govern. El Pi entén la sensibilitat com 
l’assumpció de la responsabilitat dels problemes  que afec-
ten la gent per garantir-ne el seu benestar i qualitat de vida. 
Aquesta responsabilitat és la que ens mourà per a la millora 
contínua de la nostra societat.

Demandam grans reformes estructurals però seguim cas-
tigant a la ciutadania, als seus autònoms i a les seves pe-
tites 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, re-
clamant sempre més competitivitat, més eficiència i més 
capacitat de sacrifici.

5. EL NOSTRE MODEL SOCIAL
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tals del dret comunitari i hem de poder garantir la igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre sexes. Lluitar perquè la parti-
cipació en l’economia i en els processos de pressa de decisi-
ons sigui la mateixa.

Equiparació dels complements salarials de residència
En sectors molt sensibles com Educació, Sanitat i Seguretat 
Pública estam patint una manca de professionals qualificats 
ocasionada, en molts de casos, per la no compensació en 
igualtat de condicions front a altres territoris del comple-
ment salarial de residència. Per això ha de ser un dels nos-
tres objectius aconseguir que els costos de venir a treballar 
a les Illes es vegin compensats de la mateixa manera que 
a les Illes Canàries i aquests no siguin un fre a l’arribada de 
professionals de referència en sectors de primera necessitat.

Garantir el Règim Públic de Seguretat Social 
per a tots els ciutadans
Garantir l’assistència i les prestacions sociosanitàries uni-
versals i sense copagaments, especialment a la nostra gent 
gran i en aquells casos de necessitat extrema per manca ge-
neralitzada de feina.

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, l’estacionalitat 
i la precarietat laboral. Reconeixement, en definitiva, del Rè-
gim Econòmic Especial per a les Illes Balears.

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 descon-
centració empresarial de serveis bàsics (telecomunicacions, 
subministrament energètic, transports públics, ports i ae-
roports, grans infraestructures viàries, 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 la-
boral i la negociació col·lectiva. Especialment d’aquells sec-
tors que tradicionalment no han estat representats (Policia 
i Guàrdia Civil, treballadors de petites empreses, autònoms 
laborals, etc.).

Igualtat laboral
Consumides quasi dues dècades del segle XXI, malaurada-
ment encara els sous i les possibilitats laborals de les do-
nes es veuen minvats front dels seus companys.  Encara que 
aquesta situació està més normalitzada dins la Funció Públi-
ca, és necessari fer passes decidides dins l’empresa privada.

Treballarem per a la sensibilització de l’empresari per elimi-
nar aquest tipus de discriminació, prenent en consideració 
totes les lleis necessàries per poder eliminar d’una vegada 
per totes aquesta diferencia real i existent. Creiem que la 
igualtat entre dones i homes és un dels principis fonamen-
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L’objectiu principal d’El Pi respecte a la gent gran es dirigirà 
a la millora integral de tots els àmbits 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.

Inversions en Salut
La despesa sanitària per càpita a les Illes Balears és de les 
més baixes de l’Estat espanyol i de l’OCDE. L’augment de la 
despesa sanitària és una necessitat que no podem obviar. 
S’han de fer previsions econòmiques adients a la despesa 
prevista. No té sentit aprovar previsions econòmiques que ja 
se sap, d’entrada, que són insuficients i que, inexorablement, 
generaran un dèficit, com ha succeït any rere any fins ara.

No podem seguir més temps a la coa en inversions sa-
nitàries per persona. Necessitam recuperar tots els anys 
perduts i posar-nos de manera urgent a la mitjana de l’Es-
tat. Reduir llistes d’espera i millorar i ampliar els serveis 
sanitaris de totes les illes, però especialment a Menorca, 
Eivissa i Formentera.

Aquest règim especial ha de reconèixer expressament el 
règim dels treballadors fixos discontinus, clarificant i garan-
tint bonificacions a la contractació i les prestacions socials 
d’aquests treballadors.

Són necessàries mesures legislatives destinades a descen-
tralitzar plenament les capacitats financeres i tributàries 
de l’Estat en benefici de les Comunitats Autònomes per tal 
de poder fer front amb garanties a les competències que te-
nen atribuïdes en matèria de benestar social: Sanitat, Edu-
cació 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 tras-
pàs de competències no ha anat mai acompanyat d’un bon 
model de finançament que asseguri els recursos suficients 
per cobrir el seu cost. 

Garantir el sistema de pensions
Tenim clar el pes cada vegada més significatiu dels majors 
com a conseqüència del descens de la natalitat i l’allarga-
ment de l’esperança 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 garantir el soste-
niment 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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Família
Regularem legislativament mesures decidides de refinança-
ment dels préstecs familiars que inclouran les dacions en pa-
gament, el quitament i l’espera, les condonacions de deutes 
en determinades situacions de risc d’exclusió social i incen-
tius 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 conse-
qüència de la crisi patida aquests darrers  anys.

Demandarem una major protecció jurídica dels menors ex-
posats a la violència masclista. Reclamarem que els jutjats 
de violència contra les dones equiparin la figura del menor al 
de la mare, considerant-los mereixedors del mateix nivell de 
protecció per aquest tipus de violència.

Promourem mesures per atorgar una seguretat més efectiva 
a les víctimes de violència de gènere. 
Regularem la pèrdua automàtica de la custòdia i, en casos 
extrems, de la pàtria potestat dels fills per part dels maltrac-
tadors amb condemna ferma.

Exigirem la dotació i manteniment ordinari per part de l’Ad-
ministració de l’Estat de les dotacions pressupostàries ne-
cessàries per fer efectives les ajudes per dependència, per 
tal que les famílies amb persones majors o amb discapaci-
tats a càrrec seu puguin suportar la sobrecàrrega personal i 
econòmica que requereix l’atenció dels seus familiars.

DRETS I GARANTIES SOCIALS, 
EMIGRACIÓ I IMMIGRACIÓ
El Pi considera la família com a marc de referència fona-
mental 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 tarifàries d’acord amb els ingres-
sos o la renda per càpita dels seus membres. En particular, 
es consideraran les famílies amb fills o dependents a càrrec 
seu i en situació de dificultat o perill de risc d’exclusió social.

Conciliació laboral i familiar
Promourem polítiques efectives en pro de la maternitat i de 
tots els elements que acompanyen el naixement d’un infant: 
ajuda durant l’embaràs, el part, l’alletament, suport tècnic 
durant els primers mesos, etc. Fomentar la implicació del 
pare com a corresponsable en tot aquest procés, tot igualant 
drets i deures amb els nadons i en l’àmbit laboral. En cap cas 
la maternitat, o l’ús dels drets de la paternitat, ha de ser una 
causa per a l’exclusió laboral.

Promourem mesures per tal d’afavorir la conciliació laboral 
dels pares amb fills menors d’edat, amb polítiques decidi-
des de compensació per a aquelles persones que abando-
nin temporalment el seu lloc de treball per atendre les obli-
gacions 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. 
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S’han de facilitar als immigrants els mitjans per a la seva in-
tegració cultural, social i lingüística, tot i respectar la seva 
identitat i costums d’origen. L’obtenció de la residència per-
manent ha d’anar sempre lligada al manteniment d’una for-
ma de vida digna i a un esforç manifest d’integració en la cul-
tura, costums i hàbits socials del territori d’acollida.

Volem promoure un pacte a nivell d’Estat perquè els joves 
menors no acompanyats que han arribat, quan compleixin 
la majoria d’edat, no quedin fora del sistema un cop perdin 
la protecció que fins aleshores gaudien per part d’entitats 
públiques. 

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 perso-
nes dependents i als menors, ampliant les competències del 
Govern de les Illes Balears en aquestes matèries i reforçant 
les dels ajuntaments per un millor desenvolupament de les 
polítiques d’immigració.

També demanarem els recursos necessaris per dotar de més 
agilitat el seu procés de tramitació perquè els ciutadans que 
tinguin dret puguin accedir a les prestacions de la forma més 
ràpida possible.

Drets del col·lectius LGTBI
Vetllarem pel compliment de la igualtat de tracte i no discri-
minació.  Volem garantir els drets de les persones lesbianes, 
gais, bisexuals, trans, intersexuals i lluitarem per la dotació 
pressupostària de les partides per aquesta finalitat.
Atendrem, en els respectius àmbits d’actuació, la defensa i 
protecció integral de les persones LGTBI, i especialment en 
aquelles franges d’edat de formació o de major dependència 
com són la infància, la joventut i la tercera edat.

Emigració i immigració
L’Estat ha d’assumir les seves competències en matèria 
d’estrangeria i, per tant, de regulació de l’entrada, reagrupa-
ment, permanència i sortida del nostre territori dels immi-
grants. No se pot deixar en mans de les Comunitats Autòno-
mes i dels ajuntaments la càrrega sociosanitària, educativa, 
cultural i econòmica derivada d’aquesta realitat. S’ha de do-
tar aquestes administracions dels mitjans econòmics sufici-
ents perquè puguin desenvolupar les seves competències de 
forma digna.

La política migratòria s’ha de fonamentar en els valors uni-
versals 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.
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Oferir lloguers barats a persones en risc d’exclusió, joves i 
persones majors amb pensions baixes o amb no contributi-
ves. 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, apli-
cant les mesures més dràstiques possibles dins de la legali-
tat, 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 càrrega impositiva per 
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 habitat-
ges i no en competència permanent amb les mateixes enti-
tats bancàries, que fa anys que impedeixen la lliure compe-
tència 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 cor-
recta 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 fa-
cilitar-ne la mobilitat i l’accessibilitat) amb incentius fiscals 
poderosos que facin realment efectives aquestes polítiques 
de promoció.

HABITATGE
Tothom té dret a un habitatge digne, però la realitat no fa 
més que constatar les dificultats per poder dur a terme 
aquest objectiu de manera efectiva. L’habitatge és un dels 
principals problemes de la nostra societat, en part, fruit de 
l’escassetat en l’oferta tant de lloguers com de compra d’im-
mobles a preus raonables.

Des d’El Pi constatam amb molta preocupació la inexistència, 
aquests darrers anys, de polítiques d’habitatge que afrontin 
seriosament la greu situació generada per la crisi econòmica. 
Des de fa uns anys s’han fet tristament familiars els desno-
naments i no hi ha cap política decidida, ni estatal ni auto-
nòmica de generar oferta d’habitatges protegits, ni nous, ni 
usats. Han aparegut, de nou, els fons voltors que han adqui-
rit la gestió dels fons immobiliaris gestionats pel SAREB, fet 
que, sens dubte, generarà costs milionaris a l’administració 
de l’Estat i beneficis exagerats, novament, per a aquelles en-
titats que, precisament, varen ser les causants de la crisi i els 
majors beneficiaris del rescat bancari.
Davant d’aquest panorama, entenem que els objectius prio-
ritaris de les polítiques d’habitatge passen per:

Polítiques que facilitin 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 dia-
lèctiques 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 pro-
cessos d’execució, especialment pel que fa a la valoració dels 
immobles, la renegociació dels crèdits hipotecaris, les qui-
tances i esperes i les dacions en pagament.
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S’ha de garantir, per Llei, l’accés a la cartera bàsica de Serveis 
Socials. S’ha de garantir no tan sols l’assistència extraordi-
nària i urgent, sinó que ha d’assegurar una vida digna a les 
persones en el seu propi entorn familiar.

POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Reclamarem mesures de protecció i polítiques orientades 
cap al retorn dels emigrants, especialment els més joves.

Exigirem majors competències autonòmiques i municipals 
per 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 po-
lític, 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 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 pú-
blics 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 faci-
litin 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 amb les administra-
cions públiques ha de ser l’altre àmbit d’una col·laboració, en 
la qual entenem que les prestacions no s’han de monopolit-
zar únicament des dels serveis públics, sinó que han de ser 
fruit de la confluència entre la iniciativa social de les perso-
nes i les institucions.

EL NOSTRE MODEL SOCIAL
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MEDI AMBIENT
Tenim en el nostre medi ambient el millor actiu que ens pot 
garantir la qualitat de vida. Per això necessitam polítiques 
decidides en la gestió dels residus, aigua, foment d’energi-
es renovables, depuració, gestió forestal i manteniment dels 
espais protegits de les Illes.

Les propostes en aquest camp són molt importants per as-
segurar el futur de la nostra Comunitat i totes elles depenen 
en gran part de la quantitat d’inversions que siguem capaços 
d’aconseguir de l’Estat. No hem de ser ingenus pensant que 
l’ecotaxa és la font de finançament adequada per a les in-
versions en matèria mediambiental. Més de tres mil milions 
d’euros de dèficit anual hem de suportar degut a la ineficàcia 
dels representants que hem tengut fins a dia d’avui a les ad-
ministracions estatals.

El nostre objectiu consisteix en recuperar la confiança en les 
polítiques ambientals i afrontar els problemes sense postu-
res dogmàtiques, estereotipades i demagògiques. Per això, 
les nostres polítiques es fonamentaran en el consens amb 
tots els agents implicats, així com en la creació de nous me-
canismes per a la conscienciació ambiental general i la for-
mació dels sectors productius, per tal d’avançar cap a un nou 
model que es pugui mantenir al marge de les fluctuacions 
polítiques. 

EDUCACIÓ
Encara que les competències d’Educació estan transferides 
a les Comunitats Autònomes, consideram que fa falta un 
pacte estatal per l’Educació. No es poden anar canviant les 
regles i normatives cada quatre anys en funció del partit que 
governa l’Estat. Un pacte que des del respecte a les parti-
cularitats de cada territori sigui capaç d’implantar un model 
modern i eficient.

En el nostre cas, ens veiem encara més perjudicats degut a 
estar a la coa en inversió per habitant. Necessitam recuperar 
tota la inversió perduda durant molts d’anys. No pot ser que 
encara hi hagi barracons a molts indrets de les nostres Illes 
o que la falta de les mínimes condicions en molts de centres 
públics encara sigui notícia a dia d’avui.
La màxima voluntat és la de garantir l’accés universal i nor-
malitzat de tots els joves als recursos, serveis i programes 
que els facilitin l’acompliment de les seves necessitats i in-
quietuds; de manera que puguin triar i escollir lliurement i en 
igualtat de condicions el seu projecte de vida. S’ha de lluitar 
contra el fracàs i l’abandonament escolar. L’acció educati-
va ha d’aconseguir que tota persona arribi a desenvolupar 
al màxim el seu talent i habilitats. Per això hem de dotar 
els centres del professorat i de totes les eines necessàries 
per fer-hi front i per poder dur a terme l’escola inclusiva. En 
aquest sentit, la qualitat es basarà en garantir tant el capital 
humà del professorat com també les instal·lacions escolars 
per tal d’oferir l’educació en unes condicions dignes, aug-
mentant tots els recursos necessaris.
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Està clar que mai s’han atès especialment aquestes cir-
cumstàncies i ara més que mai la nostra Comunitat neces-
sita que l’Estat tingui en compta, d’una vegada per totes, el 
fet insular com a un desavantatge econòmic i social davant 
un món de cada vegada més globalitzat i competitiu.

La recent aprovació del REB ha estat una burla més cap a 
la nostra societat. No podem viure de gestos polítics sense 
contingut, necessitem compromisos reals que compensin 
el fet insular.

Dins la mateixa comunitat balear existeixen realitats distin-
tes a cada illa que s’han de valorar. Tenim les illes que pa-
teixen 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. 

Inevitablement tots els nostres sectors productius es veuen 
perjudicats pel factor de la insularitat, front altres comuni-
tats i regions de l’Estat espanyol i això repercuteix també en 
el dia a dia dels nostres conciutadans. El cost de la senalla 
de la compra és més alt, però no ho són els sous o les ren-
dibilitats empresarials. Aquest és un problema que patim de 
manera ja inconscient en el nostre dia a dia.

ANTECEDENTS, CONTINGUTS,  
DADES I ARGUMENTS
Nacions Unides qualifica als petits estats insulars com a ter-
ritoris de baix relleu que tendeixen a compartir problemes de 
desenvolupament com petites i creixent poblacions, recursos 
limitats, llunyania, vulnerabilitat a les crisis econòmiques ex-
ternes, dependència excessiva del comerç internacional i una 
fragilitat del medi ambient.

La Unió Europea (UE) reconeix l’existència de regions ultra-
perifèriques 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 eco-
nòmica. 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 Espanya, la Constitució al seu article 138 diu: “L’Estat ga-
ranteix la realització efectiva del principi de solidaritat con-
sagrat 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”.

6. INSULARITAT

INSULARITAT
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PORTS I AEROPORTS
El Pi considera que la participació en la gestió dels aeroports i 
ports de les Illes Balears per part de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears és fonamental; ja que això permetria una 
gestió més propera, directa, adequada i òptima, aprofitant 
el coneixement que té la pròpia administració balear de les 
necessitats que tenen les portes d’entrada a les Illes. Aquest 
control del punt d’entrada més important a la nostra illa com 
és l’aeroport ens podria permetre aplicar polítiques que afa-
vorissin a la desestacionalització.

El Pi planteja:

• Instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei de Ports 
perquè es deixi de considerar com a ports d’interès ge-
neral de titularitat estatal els ports de Maó, Eivissa, la 
Savina i Alcúdia.

• Instar el Govern de l’Estat a transferir a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears tots els ports esportius i 
instal·lacions recreatives existents als port d’interès ge-
neral.

• Instar el Govern de les Illes Balears a defensar davant 
el Govern de l’Estat que la gestió dels ports de Maó, Ei-
vissa, la Savina i Alcúdia, i de tots els ports esportius i 
instal·lacions nàutiques recreatives de les Illes Balears, 
estiguin o no a ports d’interès general, correspon al Go-
vern de les Illes.

INSULARITAT
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Com sabem, a vegades, el lliure mercat i la iniciativa priva-
da 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). Històrica-
ment hem assistit com aquesta solució s’ha desvirtuat con-
tínuament 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 la 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’in-
crement 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.

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 matèri-
es 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 impedeix 
competir en igualtat de condicions que la resta d’empreses 
de l’Estat, promourem dins el marc del REB l’obligatorietat 
sense límit d’aquesta compensació. De tal manera que el 
cost resultant, com a mínim,  sigui l’equivalent al del trans-
port per carretera a la Península. Les empreses de la nostra 
Comunitat tenen el dret de competir amb igualtat de condi-
cions amb les empreses peninsulars. 

TRANSPORT PÚBLIC I CONNECTIVITAT
És imprescindible aconseguir el finançament just per mi-
llorar, 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, una aposta decidida pel servei 
ferroviari, la millora de connexions entre els municipis, així 
com la creació d’un sistema de transport eficient entre els 
aeroports de les Illes Balears (Menorca, Eivissa i Mallorca) i 
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. 

Urgeix també una millora de la xarxa de carreteres i auto-
pistes de les illes, tant per evitar col·lapses com per millorar 
la seguretat, sent conscients de les limitacions pressupos-
tàries que tenim. No dubtarem amb la nostra presència a 
les Corts Generals en reclamar les dotacions econòmiques 
necessàries per impulsar tant la dotació de la nostra xarxa 
viària del nivell de qualitat i seguretat que ens mereixem com 
el servei ferroviari com a alternativa al cotxe, una alternativa 
de qualitat i eficient. 

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 respos-
ta 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 dema-
na que les connexions interilles estiguin garantides a un preu 
raonable, al voltant dels 30 euros, mitjançant un sistema de 
tarifa plana. I a més, exigirem el mateix sistema per a la con-
nectivitat de les nostres illes amb les principals ciutats de la 
Península.

INSULARITAT
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REALITAT INSULAR  
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 te-
nen els treballadors de les Illes, amb una estacionalitat que 
impulsa la creació de fixos discontinus. A més, amb l’exigèn-
cia 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
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 en l’àmbit familiar i professional. Per això, en qües-
tions 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.

De la mateixa manera, necessitam impulsar les energies 
renovables tenint en compte la nostra realitat de territori 
insular i, per tant, limitat. Com en moltes altres matèries, 
hem de lluitar per regulacions específiques adaptades a les 
nostres necessitats.

Un REB real
A la resta de l’Estat, l’Administració central assumeix una part 
important de les funcions per tal de dur a terme actuacions 
que afecten diverses comunitats, com poden ser: carreteres, 
ferrocarrils, obres hidràuliques, infraestructures energèti-
ques, 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 te-
nir un marc jurídic de relacions amb l’Estat diferenciat, que li 
permeti compensar el fet de ser un arxipèlag.

Aquest marc jurídic, anomenat REB, que han volgut vendre 
com la consecució d’una fita històrica, està totalment buit de 
compromisos cap a les Illes. Només un REB amb contingut 
i compromisos reals, negociats i lluitats per representants 
100% balears podrà ésser la garantia que es solucionin les 
mancances que sofrim pel fet insular.

Els problemes generats per les lectures restringides i re-
centralitzadores del marc constitucional vigent han gene-
rat una crisi territorial que només podrà tenir solució amb 
un nou pacte polític que no ignori la voluntat dels distints 
pobles que integren l’Estat. Espanya necessita un canvi de 
mentalitat per assumir la seva pluralitat i recuperar l’esperit 
que va fer possible l’actual marc constitucional. Revertir els 
guanys que ha comportat l’autogovern dels distints pobles 
que integren Espanya, per tornar a una visió unitarista, difí-
cilment pot ser la solució per garantir la convivència de tots 
en un projecte comú.
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Volem que es modifiqui la Llei de Sostenibilitat de l’adminis-
tració local que fa impossible que els  municipis illencs pu-
guin dotar adequadament les plantilles de policies locals.

El Pi també veu necessària una major coordinació entre els 
cossos de seguretat de l’Estat i les policies locals, que podria 
suposar un avanç cap a un model policial propi amb actuaci-
ons conjuntes i direcció compartida i coordinada.

Costes i litoral
Les nostres costes són un element fonamental per a la prin-
cipal indústria del país, el turisme. El funcionament adequat 
dels procediments de concessió i autorització, sobretot, de 
les instal·lacions temporals a les platges és de capital impor-
tància. Per tant, consideram que la cessió d’aquesta compe-
tència provocaria una important millora per a tots els opera-
dors i un augment de la competitivitat turística.

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 Ma-
llorca, 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 quar-
ters en desús que haurien de ser transferits al Govern balear 
per a polítiques d’habitatge.

TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES 
PENDENTS
L’Estatut d’Autonomia preveu la transferència de les compe-
tències 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 es-
tablir 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 l’agilitat i dotació d’efectius i equipaments (jutges, personal 
administratiu, edificis, etc.). L’objectiu ha de ser el bon funci-
onament del cos i l’agilització dels processos.

Seguretat
La dotació actual d’efectius i de mitjans a les illes és insufici-
ent per atendre les necessitats dels ciutadans de les Illes Ba-
lears, tal com s’ha demostrat en els darrers mesos a molts 
municipis on han crescut els casos d’inseguretat ciutadana. 
Igualment, consideram inadequat l’estat i el manteniment de 
la major part de les infraestructures que tenen els cossos de 
seguretat de l’Estat a la Comunitat. Des de l’any 2011 fins al 
2017 el nombre d’efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil 
s’ha reduït a les Illes Balears en 245 agents. Aquesta min-
va és especialment significativa a la Policia Nacional que, en 
aquests anys, ha passat de tenir 1.645 agents a 1.503, dels 
quals 54 són alumnes en pràctiques. A la Guàrdia Civil la pèr-
dua ha estat de 2.040 a 1.937 efectius.

Des d’El Pi hem reclamat, i ho seguirem fent, que el Govern 
espanyol millori la situació de les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat a la nostra Comunitat. 

7. APARTAT GENERAL DEL PROGRAMA ELECTORAL

POLÍTICA GENERAL



36 

TEMES D’ÀMBIT ESTATAL
El Pi vol tenir presència  per intentar resoldre els problemes 
sistèmics que ha patit les 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 i transparent que de-
fensi de veres el benestar de les persones, caracteritzant-se 
pel bon govern. Aquest és un repte que també El Pi vol as-
sumir: participar en l’impuls de regeneració que s’espera a la 
pròxima legislatura.

Deslocalització dels organismes depenent de l’Adminis-
tració central
Per tal de millorar la vertebració territorial d’Espa-
nya i d’evitar la identificació dels poders de l’Estat úni-
cament amb Madrid, des d’El Pi donarem suport que 
les seus dels principals organismes de poder de l’Es-
tat es puguin repartir per les distintes Comunitats Au-
tònomes. 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 a Espanya
El Poder Judicial ha de ser vertaderament independent. El 
nomenament dels membres del Consell General del Poder 
Judicial ha estat fins ara al voltant de les Corts Generals o 
el govern de torn, quan hauria de ser completament inde-
pendent, eliminant d’una vegada les quotes de partit. L’elec-
ció dels membres del Consell General del Poder Judicial serà 
única i exclusivament d’acord amb criteris purament tècnics. 

Les Salines d’Eivissa
La titularitat d’aquest espai va ser assumit per l’Estat al se-
gle 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 ciuta-
dans 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, telecomu-
nicacions, mercat de valors, competència, etc. El Pi demana-
rà que totes les comunitats puguin estar representades als 
diferents organismes i comissions. 
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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’ús de combustibles fòssils. Per això, potenciarem l’autocon-
sum energètic amb energies renovables com a model de fu-
tur per lluitar contra el canvi climàtic i per a un estalvi del cost 
del servei de subministrament elèctric.

Participació de la ciutadania
La societat espanyola ha evolucionat molt des del restabli-
ment de la democràcia, augmentant la maduresa política 
dels ciutadans. Per aquest motiu, s’han d’impulsar mesures 
que augmentin la participació dels ciutadans en la vida políti-
ca de l’Estat. Un instrument que ho pot afavorir és mitjançant 
les consultes populars. La nostra proposta consisteix que: 

• L’Estat organitzi consultes populars en l’àmbit estatal 
sempre que una proposta reculli el 5% del cens electo-
ral.

• Les Comunitats Autonòmiques puguin organitzar con-
sultes populars a la seva Autonomia sempre que una 
proposta reculli el 5% del cens electoral.

• Les consultes es podran fer sempre i quan estiguin en 
concordança amb l’ordenament jurídic vigent.

Autonomia municipal
Sol·licitarem la derogació de totes les limitacions normati-
ves que impedeixen als ajuntaments sanejats econòmica-
ment poder gastar segons les seves necessitats i respec-
tant 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.

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 Autòno-
mes i on també han de respondre a criteris professionals i no 
a quotes partidistes.

Reducció del nombre d’aforats
L’aforament és una situació jurídica que existeix per la qual 
alguns càrrecs o responsables polítics no són jutjats per tri-
bunals de primera instància, sinó per instàncies superiors. La 
condició d’aforat s’ha estès a un gran nombre de càrrecs pú-
blics. A més, la ciutadania percep l’aforament com un privilegi 
dels polítics, la qual cosa genera una desafecció cap als seus 
representants.  

El Pi vol promoure la limitació dels privilegis polítics en for-
ma d’aforaments. Per aquest motiu, El Pi proposarà que, en 
l’àmbit polític, només puguin ser aforats el president d’Es-
panya i els presidents de les Comunitats Autònomes.

Representació davant Europa
Ens preocupa principalment Balears, però també ens preo-
cupa 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 Au-
tònomes en els òrgans de la Unió Europea quan es debatin 
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.
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La cultura com a element de cohesió territorial
• Davant l’Espanya uniforme cultural i lingüísticament que 

volen determinats partits d’àmbit estatal, El Pi creu amb 
el diàleg i el consens per contribuir a construir una Espa-
nya cohesionada des del respecte a la diversitat cultural 
i lingüística. Creiem que la protecció i el foment del ca-
talà, el basc i el gallec no s’ha de deixar en mans única-
ment de les Comunitats Autònomes, sinó que l’Adminis-
tració central s’ha d’implicar més, per tal que es visualitzi 
l’Espanya 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 màxim d’escoles d’idiomes de 
tot Espanya. 

• S’augmenti la promoció a l’exterior de totes les llen-
gües i cultures de l’Estat, ja sigui mitjançant el Instituto 
Cervantes o l’Institut Ramon Llull. 

• Es puguin emprar tots els idiomes oficials al Senat. 

• Potenciar l’ús del català, el basc i el gallec a la televisió 
i ràdio pública comuna a tots (RTVE), ja sigui mitjançant 
les desconnexions i/o amb la creació de canals especí-
fics que es puguin veure a tot Espanya. 

• 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 cau-
sats per la seva pujada han estat catastròfics per nom-
broses empreses. El Pi sol·licitarà amb fermesa la seva 
reducció.
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