Ponència econòmica – EL PI 6è Congrés

Ponència econòmica

1. INTRODUCCIÓ
El 2017 EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS va debatre la ponència
econòmica en la qual, a partir del primer document sorgit en el marc del Congrés
constituent i amb el debat i aportacions del darrer congrés, s’emmarquen les línies
ideològiques sobre les que el partit ha dut a terme les seves propostes en matèria
econòmica a les diferents institucions. Així durant aquests anys s’han anat proposant
multitud d’accions encaminades sempre a la millora del benestar de la ciutadania del
les Illes.
Durant tot el procés de preparació de les diferents ponències s’analitzen moltes
variables amb l’objectiu d’objectivitzar al màxim el punt de partida, només des de la
comprensió de l’estat actual ens veiem capaços de fer propostes de futur, les dades,
gràfiques, nombres o percentatges, molt freds a una primera vista, són una eina
fonamental i alliberada de qualsevol introspecció política interessada per aprendre i
proposar accions de futur.
En la darrera ponència, vam parlar d’incertesa vers les conseqüències que ens
duria la COVID-19. Incertesa perquè mai ens havíem trobat en una situació tan
vulnerable. Estàvem en un escenari de total incertesa. Econòmicament, el primer
any de pandèmia va reduir un 45% la facturació del teixit empresarial de Balears
(https://www.impulsabalears.org/index.php/prensa/i-noticias/91-noticias/1365-elprimer-a%C3%B1o-de-pandemia-redujo-un-45-la-facturaci%C3%B3n-del-tejidoempresarial-de-balears). Van ser dos anys molt durs per moltíssims ciutadans de
les nostres illes.
Al Congrés constituent, vàrem presentar unes conclusions, i afirmàrem:
«Per acabar... tenim una proposta, tenim una proposta per les Illes... i, en matèria
econòmica, aquesta proposta està centrada en frenar el drenatge de recursos que se’n
van d’aquesta terra per mai tornar, dificultant el nostre benestar, la nostra qualitat de
vida i les nostres possibilitats de progrés i creixement. Aquest és el repte principal que
assumeix El Pi: aconseguir un finançament just que permeti als ciutadans de les Illes
Balears gaudir d’un estat de benestar d’acord amb el seu esforç. O acabam amb el
drenatge dels nostres recursos o el drenatge ens condemnarà a una vida pitjor.
La situació és tan complicada que requereix de grans acords entre tots els sectors,
requereix dosis creixents de diàleg tractant d’arribar a consensos i aquí, de nou, El Pi,
Proposta x les Illes hi vol aportar la seva voluntat de sumar esforços i el seu tarannà
de força equilibrada, centrada i dialogant que volem que caracteritzi la nostra actuació
política. El Pi ha de ser el punt de trobada, el nostre discurs ha d’arribar a l’elit
econòmica i a la gent del carrer.
El Pi vol ser l’instrument del benestar d’aquesta terra. Quan sembla que no hi ha res a
fer és que tot està per fer. Aquesta és la voluntat de El Pi de canviar l’estat de les
coses per incrementar el benestar de la gent de Balears. Aquest vol ser el nostre
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missatge d’esperança en el futur.»
Avui, octubre de 2022, aquestes conclusions han de prendre més força que mai,
perquè necessitam un canvi, hi ha d’haver un canvi perquè els ciutadans
d'aquesta terra deixin de ser de segona d’una vegada per totes. El Pi, Proposta
per les Illes seguirà lluitant pel benestar de tots, mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs.

2. HA CANVIAT RES DES DEL DARRER CONGRÉS?
Ha canviat tot per no canviar res.
Fent una lectura ràpida de la situació, podríem fer nostres de nou les conclusions del
2017 pràcticament tancar el debat perquè són plenament vàlides. Avui el drenatge
fiscal segueix igual o pitjor, el diàleg és més necessari que mai i volem ser l’instrument
del benestar d’aquesta terra.
Dèiem el 2017 “vivim en un món totalment globalitzat i en constant moviment, mai
havien passat tantes coses i tan de pressa i, sobretot, mai ens havien afectat tant les
circumstàncies polítiques, socials i econòmiques d’altres territoris.”
I de cop ens adonem que la globalització era perillosa i que l’Europa sense fronteres i
amb lliure circulació de persones i capitals era un feble substrat per l’estabilitat i la
prosperitat econòmica i social illenca.
En primer lloc, abans de proposar, cal analitzar i assumir la realitat d’octubre de 2022,
no només aquella que és conseqüència directa de la pandèmia sinó també aquella que
ja anàvem arrossegant i que era la realitat des de fa anys.
El drenatge fiscal segueix essent un dels principals enemics pel nostre benestar,
durant aquests darrers anys no ha canviat res, hem seguit aportant al benestar d’altres
territoris molt per damunt de les nostres possibilitats. La situació és tan esperpèntica
que tan sols sabem la realitat sobre la balança fiscal real de les Illes, es maquillen
constantment els resultats i s’inventen fórmules per tal que les estadístiques, les fotos i
les rodes de premsa surtin el millor possible, però la realitat aquí la coneixem i la patim
en primera persona, ja dèiem al 2017 “L’engany és tan gran i evident que ha deixat de
ser notícia, els ciutadans de les Illes ho tenim assumit, l’Estat ens considera una
comunitat de rics i els rics han de pagar, encara que per desgràcia la realitat sigui una
altra.”
Durant la pandèmia, vàrem passar a ser una de les comunitats amb més necessitat de
recursos externs, la famosa solidaritat que hem practicat durant molts d’anys havia de
retornar de manera urgent, fet que, com malauradament esperàvem, no va passar.
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El finançament o, millor dit, l’infrafinaçament que prové de l’Estat segueix igual, seguim
essent una de les comunitats més perjudicades en qualsevol comparativa d’inversió
estatal per habitant.

Font: https://www.menorca.info/balears/noticias/2022/01/06/1686305/baleares-vuelve-quedarpor-debajo-media-financiacion-autonomica2.html#:~:text=Los%20537%20millones%20adicionales%20del,financiaci%C3%B3n%20de%20
las%20comunidades%20aut%C3%B3nomas.&text=Baleares%20volver%C3%A1%20a%20que
dar%20este,en%20el%20sistema%20de%20financiaci%C3%B3n.

Com a conseqüència directa de les variables anteriors ens trobam, com cada any, que
només podem aproximar-nos a les necessitats reals de la nostra Comunitat a través
de l’endeutament.
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Com es pot comprovar a les taules de l’IBESTAT, i segons les darreres dades
publicades referents al primer trimestre del 2021, arrossegam un endeutament
superior
al
30%
del
PIB,
més
de
9.000
milions
d’euros
(https://www.caib.es/sites/deute/es/deute_sec_sobre_pib/), per a què la dada
s’entengui en tota la seva magnitud, el pressupost total de la CAIB per a 2.022 és de
6.398,7 milions d’euros i en devíem, a finals de 2.021, 9.004,6 milions d’euros. Això
significa que ens haurem d’endeutar per poder quadrar pressuposts
(https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/07/11/1756123/govern-endeudara-mas1200-millones-para-cuadrar-ingresos-2023.html).
Pensam que la solidaritat intergeneracional no hauria d’estar permesa, ningú hauria de
gastar més del que pot guanyar en vida. Els deutes no poden ser herències, obligantnos a endeutar, ens estan robant la llibertat i el progrés a nosaltres i als nostres fills.
Però la realitat és que no podem excusar la situació només en factors externs i en el
discurs victimista contra l’Estat. Com ja vam dir en el passat Congrés, tenim eines
tributàries pròpies que podem desenvolupar, una política d’inversions que hauria de
servir de palanca de canvi de model econòmic i social i una estructura de mitjans
empresarials tan depenent de l’exterior que fa que la major part dels beneficis privats,
que es generen a les nostres Illes i gràcies a les nostres Illes, surten fora a través de
grans empreses internacionals, un exemple clar és el de la fallida de Thomas Cook del
mes de setembre de 2.019.
Si utilitzéssim les eines que tenim, tendríem capacitat per resoldre un dels grans
problemes que arrossegam des de fa temps, com és el transport a causa de la
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insularitat a Mallorca, la doble insularitat a Menorca i Eivissa i la triple insularitat de
Formentera. Continuam sense tenir la cogestió de ports i aeroports de les illes,
necessitam poder actuar de manera directa i participar en la gestió de les nostres
portes d’entrada i sortida, no ens podem moure en llibertat per motius laborals, mèdics,
educatius o lúdics. Aquest, no és només un problema econòmic ja que incideix
negativament en el nostre estat del benestar.
La situació durant la pandèmia de la Covid-19 ens va confirmar que no podem
dependre d’un monocultiu turístic, és perillós per la nostra societat dependre en una
mesura tan gran del sector serveis, estirat com és sabut per tots del turisme entès com
una industria de masses, que necessita de taxes d’ocupació altíssimes per garantir
l’assoliment dels costos i que és inherentment feble a qualsevol pertorbació del cicle
econòmic, una industria que viu al límit i al dia.
Hem de recordar que estam a favor de la diversificació econòmica. Encara no complim
amb aquella dita tan nostra i que ens han ensenyat des de ben petits de que no és
convenient tenir tots els ous dins el mateix paner, perquè el paner encara que ens
penséssim que era d’acer i que era indestructible, s’ha espatllat i hem d’emprendre un
camí que serà a mig i llarg termini, però amb decisions immediates per reequilibrar els
diferents sectors productius.
De la mateixa manera que els sectors productius s’han de reequilibrar, hem de ser
conscients que el sector serveis seguirà essent l’essencial i necessitarà d’una
dedicació específica, especialment en el curt i mig termini, ja que seguirà essent el
sector amb major poder de creació de benestar a les Illes.
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En aquest sentit es fa més necessari que mai que hi hagi un concert econòmic. Això
és que els diners que es generen a les Balears, siguin controlats per les Balears i que
no se’n vagin a Madrid i no tornin. Poder aconseguir aquest instrument jurídic és un
dels pilars d’aquesta ponència. La despesa en sanitat, en investigació i educació, la
inversió en intel·ligència i seguretat, tots ells serveis públics indispensables per al
desenvolupament d’una societat i que requereixen d’una política de promoció i
desenvolupament definides ha estat només una declaració d’intencions i la realitat ens
ha fet veure que ha de passar a ser una realitat i, per això, el concert econòmic és
essencial per tenir un millor finançament.
La protecció del medi ambient ha de ser indispensable i és tan important que no la
podem deixar en mans de partits o entitats ecologistes, ho hem d’interioritzar en el
nostre discurs i hem d’emprendre un camí de canvi de model de creixement no basat
en el consum de territori i la prestació de serveis turístics, tenim un recursos limitats i
una demanda il·limitada d'aquests, especialment de territori i de la mateixa manera
que hem d’equilibrar els diferents sectors productius hem de tornar al camí que fa anys
que hem deixat de només créixer en la variable quantitat, l’hem de substituir per
qualitat i sobretot, rendibilitat. Hem de posar seny a aquest debat amb propostes
concretes i amb una visió global de la situació.

3. COM VOLEM GARANTIR L’ESTAT DEL BENESTAR?
Aquest i no altre és l’objectiu final de cada proposta: garantir les oportunitats de
manteniment i millora laboral, econòmica i social, a més del benestar material, les
arrels i la tradició i els serveis públics de la ciutadania illenca. El dret a l’habitatge,
l’educació, la sanitat i els serveis socials són fonamentals i, al capdavall, depenen en
gran mesura de la quantitat de recursos econòmics que puguem gestionar. Per això,
des de la perspectiva actual, volem proposar una sèrie de camins que pensam que
ens podem conduir cap a la millora quantitativa i qualitativa dels recursos de les Illes i,
per tant, cap a una millora del nostre Estat del Benestar. No hi ha estat del benestar
sense una economia lliure que generi riquesa i recursos, són dues cares de la mateixa
moneda.

4. LES NOSTRES REIVINDICACIONS
El drenatge fiscal ha d’acabar sí o sí, la proposta del 2013, que reiteràrem el 2017 i
que seguirem lluitant aquest 2022 continua plenament vigent. Dèiem: «Proposam un
sistema gradual que, en una primera fase, suposaria un pacte fiscal on es limiti el
transvasament fiscal de recursos al govern central al 4% del PIB. No és res de l’altre
món: és un sistema similar al d’Alemanya, un país que, per cert, funciona bastant bé».
Avui, però, hem de fer una passa més aprofundint en el concepte sobirania fiscal del
qual també en parlàrem en els passats congressos, afirmant: «Pensam que, a la

Pàgina 7

llarga, seria bo per a tots (per Balears i per Espanya) tenir el control íntegre de la
nostra Hisenda: la ‘caixa pròpia’. Després de més tres dècades de sistema democràtic
ha arribat el moment que cada Comunitat pugui controlar les seves fonts de recursos
fiscals i sigui responsable dels recursos per despeses i inversions que els seus
sistemes econòmics generen». La diferència ara és que hem passat de poder ser una
comunitat solidària a ser una comunitat necessitada de solidaritat, la llàstima és que la
solidaritat es reparteix a Madrid i la veritat és que confiam poc que els nostres vuit
representants al Congrés siguin capaços de defensar el que necessitam, no ho han fet
mai i no ho faran ara, només les Comunitats amb representació de partits propis en
sortiran beneficiades i seran tingudes en compte, per això hem de ser capaços de
capgirar la situació, fer arribar aquest missatge a l’electorat no és una opció, ha tornat
una obligació en la qual ens hi hem de deixar la pell.
No és només el drenatge fiscal entès com la gran quantitat d’ingressos tributaris que
es generen aquí i se’n van per no tornar, és que el retorn en una de les dades més
clares que podem tenir que és la inversió de l’Estat per habitant, una dada que hauria
de ser similar entre les diferents comunitats, ja que per l’Estat no hi hauria d’haver
ciutadans de primera o de segona, any rere any i ja en fa molts estam a la cua de totes
les estadístiques i això, no és que no sigui just és que hauria de ser inconstitucional.
A més, aquest tracte que reclamam a Madrid l’hem d’oferir des del Govern a totes les
Illes. Per a tots, les mateixes regles i el mateix repartiment; cada ciutadà de les Illes ha
de ser igual davant la Comunitat Autònoma, visqui a l’illa que visqui, Eivissa, Menorca i
Formentera, cada una amb les seves diferències, han de viure en igualtat de
condicions que Mallorca i com a partit balearista no podem permetre que no sigui així.
També tocarà un altre dels temes cabdals, el problema del transport que si a Mallorca
és greu, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera ja estam davant d’un problema
vital. Hem de referenciar una vegada més les paraules dels congressos passats: «I
què proposem? El Pi, ja fa temps que va avançar solucions, aquí les reiteram:
-

-

-

Balears necessita dels seus governants una immediata i urgent actuació front el
Govern de l’Estat per aconseguir, a molt curt termini, l’eliminació dels descomptes
percentuals en benefici d’una tarifa plana i universal a baix cost aplicada amb
prioritat a les rutes OSP de l’arxipèlag balear, per a les quals nosaltres demanem
una tarifa de 30 € per trajecte.
Aquesta acció governamental ha de ser l’inici d’una nova filosofia de cohesió
territorial sota criteris de major igualtat, transparència i justícia social. Així, els
residents a les illes menors millorarien la seva qualitat de vida i la igualarien a la
resta de ciutadans de l’Estat Espanyol.
Com no podia ser d’altra manera i degut a que són les úniques portes d’entrada i
sortida de les illes, reivindicam la gestió directa d’aeroports i ports, hem de tenir
poder de decisió dins ca nostra.»

Com tots coneixem l’únic avanç significatiu en aquesta matèria ha estat l’increment
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del descompte de resident al 75%, però també coneixem d’on ha sortit, qui ho ha fet
possible i l’engan que hi ha darrera el descompte mentre no hi hagi un control dels
preus que manegen les companyies aèries, per no parlar que també s’hauria d’aplicar
a les taxes que pagam en cada vol, que en molts de casos és la part més cara del
bitllet.
Estam parlant d’un cost anual només a les Illes de més de 170 Milions d’euros per un
sistema que com es parla al mateix estudi no és del tot eficaç i presenta moltes
debilitats i mancances, el que ens du a un plantejament de si no seria el moment
adequat per la creació d’un sistema públic, una aerolínia pròpia que acabés d’una
vegada amb els problemes de mobilitat interilles i amb la península.
La cogestió de ports, aeroports i costes, sense renunciar a una futura gestió integra,
ha de ser un altre dels cavalls de batalla per la nostra formació, no té cap sentit que
tres elements tan essencials per a nosaltres estiguin dirigits des del govern central i
no hi tenguem cap mena de poder de decisió, això ens impedeix fer moltes polítiques
necessàries i que poden ser cabdals en el benestar dels ciutadans.
5. LES NOSTRES PROPOSTES
La racionalització administrativa és indispensable, començant per definir les
competències de les diferents estructures, simplificant processos i augmentant el pes
dels ajuntaments en les decisions finals. Proposam un Parlament que ha de legislar
amb visió sobre el conjunt de les Illes però des de la realitat del carrer i ningú aporta
millor aquesta realitat que els Ajuntaments. Les solucions a la ciutadania estan als
Ajuntaments i, com a partit municipalista, hem de trobar les fórmules per tal que el que
es legisla al Parlament mai sigui ineficaç o, encara pitjor, inassolible.

La realitat pluri-insular del nostre país així ho aconsella. La primera
identificació territorial del nostre poble és amb cada de les illes per separat i no
amb l’arxipèlag en general. A més, cada una de les illes presenta una
problemàtica social i econòmica diferent, pel que consideram que és molt més
eficient atendre les necessitats de la nostra societat des d’unes institucions
que estan arrelades al territori en comptes d’un Govern de les Illes Balears
que, en alguns racons del país, es perceb com a massa llunyà geogràficament
i espiritual. En darrera instància, totes aquelles competències que afecten de
forma individual cada illa haurien de ser exclusives dels Consells i la
idiosincràsia cultural, social i econòmica de cada illa, individualment
potenciada.
Volem que la política fiscal sigui financerament sostenible, prioritzar la despesa
pública entorn als serveis públics bàsics (sanitat i atenció social, seguretat, educació i
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investigació, medi ambient, mobilitat) així com el dret a l'habitatge i, sempre que es
pugui, incrementar la despesa pública a través de l’obtenció de recursos via la millora
del finançament o l’obtenció de subvencions on ha de jugar un paper fonamental la
Unió Europea. Actualment seguim al marge d’Europa, sabem que existeix un Centre
Balears Europa que es va crear el 25 d’octubre de 1985 i poca cosa més. A través
d’aquest ens o qualsevol altre, som un país més connectat a Europa que a
determinades regions del nostre propi Estat, Europa ha d’arribar a les Illes no només
en forma de turistes, també en inversions i subvencions als sectors públic i privat; La
política fiscal no ha de castigar la classe mitjana i treballadora que viu a les nostres
illes. La funció de les administracions és la redistribució de la riquesa, qui tengui més
ha d’aportar més. Tots hem de col·laborar de forma justa al sosteniment d’aquesta
terra i dels serveis públics que rebem.
Un exemple de gestió fiscal deficient el podem tenir en l'ecotaxa, un impost del que El
Pi hi va estar d'acord en la concepció, però que no hi pot estar en la gestió que se
n'ha fet després, ni en les quantitats a cobrar, ni en l’ús de les quantitats recaptades
que en cap cas han de ser un complement a partides pressupostàries ordinàries del
Govern, sempre hem defensat que una part hauria de quedar en el municipi on es
recapta.
Hi ha d’haver un canvi de rumb en les actuals polítiques de subvencions, s’està fent
un ús abusiu de la subvenció, pensant més en captació de vots per part dels partits
governants, que en efectes transformadors i de polítiques a llarg termini. Les
subvencions han de ser una eina puntual per ajudar i corregir deficiències
conjunturals, però on s’ha d’invertir i treballar és en un canvi estructural i per això cal
un pla estratègic clar, consensuat amb el sector privat i amb una forta inversió
econòmica.
Necessitam un centre d’intel·ligència estratègica independent que englobi sector
públic i privat. Ens hem d’aturar a pensar i analitzar dades, hem de poder anticipar
problemes i prendre decisions de futur a mitjà i llarg termini perquè anar a remolc de
les diferents situacions conjunturals per prendre decisions només a curt termini ens
pot conduir al fracàs econòmic i social.
L’actual model econòmic de les Balears, el turisme de masses i la terciarització total
de l’economia, ha mostrat les seves febleses i limitacions durant l’episodi COVID. El
creixement sobre el consum de territori, la mà d’obra poc qualificada i l’activitat
estacional ha arribat als seus límits de consum de recursos naturals, humans i
financers. El monocultiu turístic ja no funciona. La protecció i promoció de figures de
protecció del medi ambient han de ser un dels elements claus per garantir el futur i
sostenibilitat de les Illes, es pot i s’ha de fer de manera positiva, compatible amb la
projecció econòmica i social d’aquest espais. Protegir no és prohibir, és gestionar i a
les Illes tenim un gran valor que hem de gestionar molt millor. Exemples d’aquesta
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situació són la de Menorca – Reserva de la biosfera o Serra de Tramuntana Patrimoni
de la humanitat com a exemples més emblemàtics, no basta protegir, molt més
important és dotar els espais protegits d'eines reals de gestió, planificar les inversions
i ajudar econòmicament als propietaris privats, només així farem d'aquestes
potencialitats quelcom real i que ajudi a la millora del territori"
Des del PI pensam que s'ha de fer un canvi en el model de transport que tenim ara
mateix, començant per un pla estratègic de millora del transport públic.
Apostam per la recuperació, consensuada amb els municipis, de la xarxa ferroviària
que teníem fa 50 anys i la seva ampliació si escau. I anam més enllà de tot això,
perquè el que hem de fer és redefinir una bona xarxa de comunicació dels municipis
propers a les principals línies per garantir la connectivitat dels eixos principals.
A més s'ha de possibilitar la inclusió d'altres mitjans de transport dins els trens, com
són les bicicletes o els patinets, o bé crear àrees segures on els usuaris puguin
deixar-los. També la connectivitat amb tren o tramvia des de l'aeroport al centre de
Palma ha de ser una prioritat.
En tota l'estratègia econòmica el Pi defensarà el territori, el medi ambient i estarem al
costat de mesures efectives contra el canvi climàtic, incidint especialment en el model
energètic, un model que ha de prioritzar de manera contundent les energies netes i
renovables.
Un altre sector que mereix especialment la nostra atenció és el primari. L'agricultura i
la ramaderia són activitats bàsiques que, malauradament, en l'actualitat tenen molt
poca rendibilitat econòmica en el nostre territori; en especial en el cas dels petits
productors. Aquest fet provoca que ens trobem amb un creixent volum d’explotacions
agrícoles en procés d'abandó a les àrees rurals. La degradació d'aquests espais és un
problema que cal adreçar per tal de tenir un model sostenible de gestió del territori.
Una estratègia que permetria activar novament aquests espais i crear activitat
econòmica en els municipis seria la creació de "bancs de terres", plataformes que
permetessin, a través dels ajuntaments, cedir la gestió d'aquests espais a aquells
individus disposats a treballar-los i posar-los novament en producció. Aquest model,
però, només podria resultar viable en un projecte de major amplada per revaloritzar el
sector primari balear, amb la defensa del producte local com a màxim estàndard de
qualitat i sostenibilitat en el seu centre.
Diversificació, productivitat, diferenciació, cooperació i innovació, han de ser els eixos
a aplicar als diferents sectors econòmics i sobre els quals es pot transformar de
manera progressiva el model econòmic per arribar a una reordenació i un nou equilibri
del VAB per sectors de les Illes, com dèiem abans garantir l’estat del benestar és
l’objectiu i no el podem posar més en perill jugant-ho tot a una carta.
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●

Diversificació

Hem de minimitzar el perill de quedar bloquejats com a societat i per això no ens
queda altra opció que engegar un camí seriós cap a una diversificació de l’estructura
productiva de les Illes.
La famosa globalització de l’economia i la confiança en que teníem recursos il·limitats,
ja que comptaven no només amb els propis, sinó en tots els possibles a nivell mundial
ha estat una fal·làcia, un simple virus sorgit a qualsevol banda del món ens ha fet
obrir els ulls i ens ha demostrat de manera brutal que la deslocalització del sector
primari i de l’industrial ens posa en perill de mort com a societat pròspera, no ens
queda més remei que introduir un concepte nou, la desglobalització, la tornada de
manera progressiva i moderna a recuperar el control de la nostra capacitat productiva
en tots els sectors econòmics. Apostam per fomentar l’economia circular en els
sectors productius, especialment en el turístic per la seva alta incidència en la nostra
economia. Aquest model circular ofereix una oportunitat per a millorar els nostres
sistemes de producció i consum per assolir un creixement econòmic que no sigui a
costa de l’explotació de recursos naturals i de la creació d’externalitats negatives.
Adoptar aquest model suposa un procés de reflexió i esforç per canviar pràctiques
actuals que eviten que el turisme sigui respectuós amb el medi ambient i competitius
en
l’economia
d’un
futur
pròxim
(https://www.segittur.es/wpcontent/uploads/2019/09/Informe-sobre-economi%CC%81a-circular-aplicada-alturismo-ok.pdf)

●

Productivitat

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

Diferenciació

Entesa com a protecció i promoció del producte local en el sentit més ample del
terme, allò que ningú pot copiar són les nostres arrels, cada racó de les Illes té
quelcom que el diferencia d’un altre. Cada illa té particularitats que la fan diferent de
les altres i les Illes Balears, en el seu conjunt, són diferents de la resta del món.
La globalització està acabant amb el nostre estat del benestar, l’exemple més clar el
tenim en el petit i mitjà comerç que està en vies de desaparició si no es prenen
mesures legislatives urgents que ho impedeixin, per això hem de potenciar tot allò que
sigui propi i hem de legislar de manera valenta en la seva protecció i promoció.
Hem de defensar aquesta diferenciació amb una marca de qualitat globalment
reconeguda, que tengui els seus propis mecanismes de validació, concessió i control.
Es tendrà cura especial dels productes agraris i industrials.
Hem de parlar també de diferenciació des d’un altre punt de vista, entenent les
diferències entre nosaltres mateixos, entre illes i entre municipis. Les fórmules globals
per no molestar a ningú ja no valen, hem de ser capaços de discriminar positivament i
amb transparència perquè tots ens necessitam i ens donam valor. Els municipis
costaners tenen molt més valor degut als municipis d’interior perquè precisament els
d’interior tenen oportunitat de progressar gràcies a l’allotjament que aporten els
costaners. Els visitants no discriminen les fronteres municipals, gaudeixen d’àrees
molt més amples, però l’Administració supramunicipal no és capaç d’assumir aquesta
realitat i se segueixen repartint les inversions o aplicant les propostes depenent del
color polític de la batllia corresponent amb l’única regla de la població empadronada,
creant així situacions totalment incoherents i injustes, en lloc d’aplicar la regla més
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oblidada de totes, la del sentit comú. Des d’El Pi hem d’assumir que hem de treballar
des de les diferents realitats, des dels comitès i regidors de cada poble fins al màxim
càrrec institucional que puguem tenir; hem de saber que el que és bo pel meu veí
també ho és per jo, i entrar en polítiques més complexes per defugir de la vella
política de subvencions.
●

Cooperació

La passa que ve després de la diferenciació és la cooperació, en tots els àmbits i
entre tots els sectors. Una cooperació que ha de tendir a una socialització dels
beneficis que es generen en el nostre territori per poder potenciar tots els camins que
duguin a un major repartiment dels beneficis econòmics de la nostra comunitat, ja
sigui vetllant per unes bones condicions laborals del mercat de treball, establint
mecanismes per a la coordinació entre els diferents sectors productius.,
El sector primari, a través de producte local i de qualitat, ha de poder donar molt més
servei al mercat turístic; el petit comerç a través de l’especialització i diferenciació de
les grans cadenes ha de poder arribar, no només al mercat local, també a la gran
massa de visitants que tenim, i, si aquests mecanismes s’activen, la indústria té molt a
produir només per a la resta de sectors.
Impulsar la creació de clústers de les principals activitats econòmiques de les Illes
serà també una tasca prioritària per dotar d’eines de cooperació efectives a les
nostres empreses a nivell local i europeu.
●

Innovació

És el resum de tot: si sempre aplicam les mateixes solucions, sempre tendrem el
mateix resultat. Per tant, si volem canviar el resultat, hem d’innovar, és a dir, hem de
trobar noves propostes basades en diversificació, productivitat, diferenciació i
cooperació que donin com a resultat la millora del benestar de tota la ciutadania
illenca.
Hem de fugir del concepte que innovar està només lligat a noves tecnologies o a
centres tecnològics perquè innovar també és apostar clarament per la investigació, és
fomentar espais per la creació i per la cultura. Avui en dia innovar pot voler dir tornar
al passat, recuperar les tradicions i les arrels, en qualsevol altre lloc del món la cultura
talaiòtica, per la seva importància històrica i cultural, seria un motiu de valoritzar les
visites, un motiu d’orgull de país.
Encara que no ho sigui tot, l’aposta per les noves tecnologies també serà clau. Les
noves tecnologies ens ajudaran a internacionalitzar els nostres serveis, però també a
atreure inversions. La localització d’empreses tecnològiques pot ser uns dels reptes
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de futur que ens ha d’ajudar al fet que el turisme clàssic tengui cada vegada menys
pes relatiu dins la cistella illenca. Des de les Illes es pot arribar a tot el món, tenim les
condicions idònies per ser unes illes que fomentin empreses d’economia creativa,
empreses que generin idees i coneixement que ho puguin exportar a altres països i a
la vegada també ens ajudin a tenir cada vegada més, una economia equilibrada i
sostenible.
Serem clars, apostam per invertir de manera immediata un 2,5% del pressupost de la
comunitat en innovació, recerca i investigació i treballarem perquè aquest percentatge
arribi a un 5% el 2030, doblant l’aposta que recentment ha fet el Govern de les Illes a
través de l’aprovació de la Llei de la Ciència.
Un poble no és el seu territori. Un poble no són els seus recursos naturals. Un poble
no són les seves indústries. Un poble és un estat mental. I aquest estat mental es
construeix al sistema educatiu.
Si volem un poble inconformista, que lluiti contra les injustícies, haurem d'aprendre a
ser inconformistes i crítics. Si volem ser un poble productiu, haurem d'aprendre a
realitzar activitats amb gran valor afegit i així ser productius. Si volem ser un poble
innovador, haurem d'aprendre a canalitzar la nostra inventiva de forma exitosa. Si
volem ser un poble cooperatiu, haurem d'aprendre a treballar units, per metes
comunes, més enllà dels interessos particulars, en equip, en l'àmbit local i europeu. I
si som tot això, serem un poble diferent, perquè tindrem un estat mental únic: l'estat
mental dels guanyadors, que se senten orgullosos de qui són i del que fan i que
sempre recordaran d'allà on vénen i saben allà on volen anar.
Tot això és impossible sense el sistema educatiu. El sistema educatiu no és un cost,
és una inversió en capital humà, és l'únic que garanteix la igualtat d'oportunitats i la
justícia social. Per tant, des de totes les institucions públiques és un deure ineludible
donar suport a aquest sistema, sempre que fomenti el progrés de la nostra terra. Som
i serem un poble amb major relació amb determinades zones d'Europa que amb
determinades zones del nostre propi estat. Una formació cosmopolita i europea serà
clau pels temps que han de venir. El futur és el diàleg amb Europa, amb les regions
europees, i hem d'estar preparats per tenir alguna cosa que dir.
Desenvolupar i defensar un sistema educatiu eficient i eficaç, que abasti tot el cicle de
formació de la persona (primària, secundària, superior, professional i laboral), serà
clau pel desenvolupament econòmic; com també ho serà el foment de les relacions
d'aquest sistema educatiu amb els entorns laborals i professionals, no tan sols en
l'àmbit local, sinó a escala europea.
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6. UNA VISIÓ SOBRE L’ACTUALITAT
Les línies que volem marcar en aquesta ponència seran les claus que durà el
programa electoral del 2023, i són:
−

Concert econòmic. És essencial que existeixi per poder controlar, des d’aquí,
els doblers que generam i no enviar-los a Madrid i que no tornin. És la clau per
a un millor finançament.

−

Cogestió de ports i aeroports. Són les portes d'entrada i sortida de les
Balears. Les institucions balears han de participar en la seva gestió i gaudir de
poder de decisió.

−

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

−

Establir un Pla d’ajudes a empreses que es vulguin reconvertir, redirigir cap
una nova industria.

−

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

−

Supressió de l’impost de successions i l’impost de transmissions en la
compra de la primera vivenda. No és lògic que una persona que rebi una
propietat d’un familiar hagi de tornar a pagar per aquesta mateixa propietat.

−

Canvi d'ús d'hotels obsolets. Establiment d'una regulació perquè els hotels
obsolets a sòl urbà puguin canviar l'ús per exemple per fer-hi habitatges de
protecció oficial o a preu taxat o per fer-hi equipament públic.
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−

Suprimir moratòria de places turístiques. Permetent l’intercanvi de places
turístiques entre usuaris (hotels i/o particulars) sense augmentar-les per evitar
la saturació que s’ha viscut a diferents indrets de les illes durant aquest estiu.

−

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

−

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

−

Pla de formació. Apostar per la formació i especialització de treballadors i
treballadores, especialment dels sector serveis i també per avançar cap a la
diversificació.

−

Conciliació familiar. Elaboració d'un pla de conciliació laboral i familiar per
part de l'Administració pública amb la finalitat de d'ajudar al sector empresarial i
al sector educatiu perquè en l'àmbit de les seves competències puguin donar el
màxim suport a les famílies i a les seves necessitats.

−

Sector primari. Establir un pla de promoció i ajudes específiques a la inversió i
modernització en el sector primari, tant en termes de producció com de
comercialització i exportació de productes.

−

Cultura: Generar polítiques clares de protecció i consum cultural com a sector
generador de riquesa, innovació, creativitat i sobretot cohesió social, accelerant
la transformació digital (apostar per projectes que combinin el presencial i el
virtual). Impulsant i fomentant producció pròpia. Establir connexions amb altres
àmbits com l'educació, el turisme i l'oci o la salut.

−

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

Protegir i potenciar un turisme de qualitat i desestacionalitzat, enfocant la
promoció turística cap a aquest objectiu. Hem de continuar potenciant la
reconversió de les zones turístiques i altres ofertes turístiques que
complementin la de sol i platja.

−

Fons Next GenerationEU. Reformular el Pla estratègic d’Inversions, prioritzant
aquelles que suposin una transformació efectiva del model productiu, enlloc
d’un simple pla d’obra pública sense coordinació amb el sector privat. Els Fons
han d’arribar a l’empresa privada que és la que finalment ha de donar la passa
cap a la diversificació del model productiu.

−

Pla d'obra pública. Lluitar per l’alliberament total o parcialment dels romanents
acumulats

pels

ajuntaments

pels

superàvits

dels

darrers

exercicis

pressupostaris, es podria dissenyar un gran pla d'obra pública destinat a
actuacions sostenibles i millores de l'entorn urbà, entre altres:

a) Renovació de xarxes d'aigua potable, clavegueram i pluvials;
b) Xarxa de parcs verds i punts de reciclatge;
c) Xarxa de punts de recàrrega vehicles elèctrics;
d) Actuacions sostenibles, instal·lacions de plaques fotovoltaiques...

e) Actuacions de implantació de xarxa tecnològica que permeti
connexions ràpides i segures, situant Balears a l'avantguarda del desplegament
de les darreres xarxes tecnològiques.
Aquest pla es podria coordinar amb Consells i Govern que hi podrien posar una
part dels doblers i s'hauria de consensuar amb els agents socials.
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7. EN RESUM
El projecte de El Pi-Proposta per les Illes és més necessari que mai, som l’únic partit
d’àmbit balear sense dependència o sucursalisme envers cap projecte d’àmbit estatal i
tenim l’obligació moral de fer entendre a la societat balear que som un projecte
necessari a les institucions Locals, importantíssim a les institucions Illenques i Balears,
però sobretot imprescindible a les Estatals i Europees.
Ens agradi o no el nostre futur avui no es decideix des d’aquí i en aquelles institucions
on es decideix no hi ha cap veu pròpia que ens defensi, basta llegir les notícies per
veure on i perquè van la majoria dels recursos econòmics i per desgràcia les Illes
Balears sempre estam a la coa en tots els indicadors i estadístiques.
Tampoc no podem oblidar la nostra responsabilitat de jugar-ho tot a una carta, sense
diversificar riscos i aconseguir creixement econòmic a base d’incrementar el consum
de recursos, aquests darrers anys hem prioritzat quantitat per sobre de qualitat i
productivitat.
I per això, des del centralisme polític, essent crítics amb nosaltres mateixos, valents
davant dels nous reptes i oberts a tota la societat, hem de ser capaços de rompre les
actuals regles del joc. Aquestes noves regles tanmateix s’escriuran i es diran concert
econòmic, cogestió de ports i aeroports, reequilibri de sectors productius, relacions
amb l’Estat i Europa, sobirania fiscal i molts altres noms. Nosaltres, el nostre projecte,
El Pi- Proposta per les Illes hem de ser part important en la redacció d’aquestes noves
regles perquè ens hi va el futur del benestar de la nostra societat.
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