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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 172 i següents del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-INICIATIVAVERDS-
ENTESA i MÉS PER MENORCA presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE 
LLEI per a ser debatuda al Ple del Parlament 
 

 
Títol: el Pacte de l'Euro i mesures institucionals per una democràcia de 
qualitat 
 
La crisi financera està servint de coartada als poders econòmics i als 
organismes financers no sols per a retallar l’Estat de Benestar Social, sinó que 
també l’utilitzen per qüestionar-ho. Aquestes retallades sense precedents 
històrics suposen un retrocés social sense precedents que el seu efecte pràctic 
serà que els nostres fills i filles visquin pitjor que ho hem fet nosaltres, amb 
menys drets i menys garanties democràtiques. 
 
Aquests dies justament els caps d'Estat de la UE signaran l'anomenat “Pacte 
de l'Euro”, un acord que suposarà un empobriment de la societat europea en 
benefici de la banca i les grans empreses, amb un retard generalitzat en l'edat 
de jubilació, la privatització dels serveis públics i els retalls en els drets laborals, 
entre altres mesures. 
 
Aquesta aposta ha mobilitzat la ciutadania que ha expressat el seu malestar 
perquè considera que la presa de decisió política està cada vegada més enfora 
de la ciutadania, que hi ha una bretxa entre la democràcia representativa i la 
democràcia participativa.  
 
Milions de persones arreu d'Europa, des de Grècia fins a l'Estat Espanyol, han 
sortit al carrer indignades, amb l'objectiu de fer palès el malestar social existent 
per una deriva política i econòmica que ataca els drets de les persones, la 
sobirania dels pobles, i el sentit mateix de la democràcia. 
 
Les institucions de les Illes Balears no poden romandre alienes a aquesta 
situació, si no volem obrir encara més la bretxa entre la ciutadania i les 
instàncies democràtiques, i hem de respondre amb mesures i canvis que 
permetin més participació ciutadana en la presa de decisions i en el control del 
funcionalment d'allò públic. 



 
             

 
GRUP PARLAMENTARI 

PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA 
I MÉS PER MENORCA 

 

Grup Parlamentari PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA i MES PER MENORCA 
c/Palau reial, 8 - 07001 – Palma 

tf. 971 72 69 04 – fax 971 22 88 56 
 

 
Per tot això, presentam a debat els següents acords:  
 

1) El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte i comprensió 
a les reivindicacions ciutadanes de l'anomenat 15-M i es compromet a 
obrir vies de consulta i diàleg amb la ciutadania (a través de la Comissió 
de Peticions i el portal web del Parlament, per exemple) en resposta a 
aquestes demandes. 

 
2) El Parlament de les Illes Balears es compromet a reforçar en el període 

de sessions que comença les mesures de transparència i publicació dels 
béns, rendes i activitats dels diputats, així com a aplicar mesures 
d'austeritat per evitar despeses supèrflues. 

 
3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a reconsiderar 

en el marc de la Unió Europea l'anomenat “Pacte de l'Euro”, vetllant per 
la defensa dels drets laborals i de l'Estat social, que són la garantia 
d'una Europa solidària, cohesionada i democràtica. 

 
4) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a donar 

suport a la creació d'una taxa sobre les transaccions financeres 
internacionals i la supressió dels paradisos fiscals, i a reorientar la 
política fiscal en un sentit progressiu i ecològic, baix els principis de qui 
més té més paga i de qui contamina paga. 

 
5) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el 

Govern de l'Estat a lluitar contra el frau fiscal i la corrupció, amb mesures 
efectives d'ordre fiscal, administratiu i penal. 

 
6) El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a modificar la 

normativa vigent per permetre la dació en pagament del primer habitatge 
i de deutors de bona fe cancel·lant el total del deute hipotecari en 
entregar l'immoble. 

 
7) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a sotmetre a 

referèndum vinculant les mesures que tenen un fort impacte social, com 
podria ser a l'Estat espanyol l'ampliació de l'edat de jubilació als 67 anys. 

 
8) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a promoure 

una reforma electoral que reforci la pluralitat, on les persones imputades 
no puguin ser candidates, i els governs hagin de retre comptes del 
compliment del seu programa electoral. 
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9) Amb la finalitat que el Parlament representi més àmpliament i millor la 

voluntat política de la ciutadania, el Parlament de les Illes Balears acorda 
que en un termini d’un any, elaborarà una proposta que modifica 
l’articles 12.4 de la llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears en el sentit que a l’atribució d’escons seran tingudes en 
compte aquelles  candidatures que haguessin obtingut un 3% dels vots 
vàlids emesos en la circumscripció. 

 
 
 
 
 
 
A la seu del Parlament, a 4 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
El portaveu,       La diputada,    
Gabriel Barceló i Milta     Fina Santiago i Rodríguez  


