
 

 
 

 
POIB: CAL UNA ESMENA A LA TOTALITAT 
 
 
El senyor Bauzá, quan era candidat al Govern de les Illes Balears, en visita a la 
seu de la Unió General de Treballadors  va assumir el compromís d’elaborar un 
Pla d’Ocupació. El maig 2012 i després l’abril de 2013, quan ja era Molt 
Honorable President d’aquesta comunitat, en seu parlamentària es va 
comprometre a negociar un Pla d’Ocupació per a les Illes Balears. 
 
Varen haver de passar molts de mesos fins que se’ns remetés l’esborrany i les 
decisions unilaterals que havia pres el Govern en reformes estructurals. I ara 
pretenen que l’oposició i els agents econòmics i socials assumim, per exemple, 
la modificació de la Llei General Turística, tot i el rebuig que aquesta norma va 
tenir per part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, expressat a 
través d’un Dictamen i que va representar la seva dissolució per part del 
Govern del Partit Popular de Bauzá. 
 
No és possible acceptar un Pla d’Ocupació que se desmarca de l’estratègia 
europea de creixement amb l’horitzó del 2020, la qual promou una economia 
basada en el coneixement i la innovació, que faci un ús més eficaç dels 
recursos, que sigui més verda i competitiva. Un creixement integrador que ha 
de fomentar una economia amb un alt nivell d’ocupació que tingui cohesió 
social i territorial. 
 
El Govern del Partit Popular de les Illes Balears, a les seves reformes 
estructurals, ha fiat el creixement econòmic i la creació d’ocupació a una sèrie 
de reformes que no són intel·ligents, ni sostenibles, ni integradores. Basta 
veure un catàleg d’aquestes mesures aprovades pel Govern, refrendades per la 
majoria de la qual gaudeix el Partit Popular i publicades en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, com són la llei de suport als emprenedors, el pagament als 
proveïdors, la llei d’ordenació urbanística i un  llarg etcètera. Com podeu 
comprendre, no és possible tragar ara amb les mesures estructurals que no 
han estat consensuades. 
Això demostra que el model econòmic que propicia el Govern per a la nostra 
economia va en contra dels aires que ens arriben de la Unió Europea i només 
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figuren inversions i projectes que semblen trets del temps més obscur de la 
primera balearització; presentats sense cap vergonya com a mesures positives, 
macroprojectes depredadors del territori, que tenen un impacte ambiental 
descomunal. Podem recordar, entre d’altres, l’Hotel Park Hyatt de  Capdepera, 
l’hotel de sa Ràpita, el centre comercial Ses Fontanelles o la reforma integral 
de la Platja de Palma, que signifiquen no haver aprés res del passat i tornar a 
l’època on l’interés especulatiu d’uns pocs comprometia els interessos generals 
de preservar el territori i el paisatge com actius impagables per a l’activitat 
turística.  
 
Tot això està recollit, en l’esborrany del Pla d’Ocupació 2013-2017, com a eix 
del creixement econòmic i la creació d’ocupació, amb uns objectius orientats a 
formar a treballadors i treballadores cap a aquest model econòmic que, com 
hem dit abans, no és intel·ligent, ni sostenible, ni integrador. 
 
La Unió General de Treballadors va fer al·legacions a l’esborrany del Pla 
d’Ocupació de les Illes Balears que, en paraules del Conseller, representen una 
esmena a la totalitat del seu Pla. Aquí no ens jugam una partida a curt o mitjà 
termini, aquí ens jugam el futur d’aquestes illes i per la UGT això té un valor 
irrenunciable. Per tant, que no comptin amb nosaltres per aplaudir el que han 
fet, sinó per crear un model econòmic que es basi en el coneixement, en la 
innovació, eficaç, que cerqui la protecció dels recursos naturals, que sigui 
competitiva i que fomenti una ocupació que tengui cohesió social i territorial. 
Això és el que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, en les 
eleccions autonòmiques i locals, elegiren i no el parer dels lobbys depredadors 
que avui són escoltats per part de Bauzá i el Partit Popular. 
 
Creiem que encara som a temps de capgirar les intencions d’aquests grups 
d’opinió i, per tant, del Govern del Senyor Bauzá. 
 
 
 
 


