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SOSTENIBILITAT SOCIAL

Un escut social sense precedents a les Illes

 De 2015 a 2022, el pressupost destinat a polítiques socials ha crescut 
un 56 % fins a assolir el màxim històric de 3.600 milions d’euros el 
2022. Destinam a despesa social 7 de cada 10 euros del pressupost de 
polítiques públiques de la Comunitat.

 L’any 2022:

 Les polítiques de salut superen per primera vegada els 2.000 mili-
ons, un creixement del 50 % respecte del 2015.

 Educació té un pressupost de més de 1.150 milions, un 50 % més 
que el 2015.

 En serveis socials ens situam en gairebé 280 milions, un 90 % més 
que l’any 2015.

 En ocupació invertim prop de 140 milions d’euros, un 150 % més 
que l’any 2015.

 En habitatge, l’any 2022, tenim 103,4 milions de pressupost.

 L’any 2016 es va crear la RESOGA, instrument de garantia per a la po-
blació més vulnerable que es va demostrar clau durant la pandèmia. 
S’han anat ampliat els perfils i s’ha adaptat a l’ingrés mínim vital. 
Enguany es destinen 30 milions d’euros a aquest tipus d’ajuts.

 Hem destinat més de 100 milions d’euros des del 2015 a la construc-
ció i la reforma de nous equipaments socials destinats a la població 
en situació de dependència. S’han fet 10 noves residències, se n’han 
ampliat unes altres 2 i s’han creat 6 nous centres de dia per a perso-
nes dependents.

 Hem passat de tenir 11.558 beneficiaris de dependència el 2015 a te-
nir-ne 26.800 el 2022. De 77,7 milions d’euros de pressupost a 145,9 
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milions. Tramitam les sol·licituds de dependència 198 dies per davall 
de la mitjana estatal.

 Hem incorporat 460 noves places de residència per a persones grans 
a través del sistema de concertació des del 2015.

 Hem multiplicat per 10 el servei d’ajuda a domicili. L’any 2015 es va-
ren prestar serveis per 36.000 hores; l’any 2021 varen ser 385.000 
hores.

 L’any 2017 vàrem crear el servei de teleassistència. L’any 2022 es be-
neficien d’aquest servei 11.000 persones i el pressupost és de 6,3 mi-
lions d’euros.

 Hem posat en marxa el II Pla Estratègic d’Autonomia Personal de les 
persones joves extutelades (2021-2025), amb més de 15 milions d’eu-
ros de pressupost.

 Hem incorporat clàusules socials, laborals i mediambientals a la con-
tractació pública de la CAIB, cosa que ens ha convertit en referent 
nacional en matèria de compra pública responsable.

L’educació, el principal ascensor social

 Hem aprovat, amb la participació i el consens de la comunitat educa-
tiva, la primera Llei d’educació de les Illes Balears, que dota d’estabi-
litat el sistema educatiu i garanteix una inversió d’almenys el 5 % del 
PIB en 8 anys.

 Hem implantat reduccions del preu de les matrícules als graus uni-
versitaris i hem equiparat el preu de matrícula del màster habilitat 
amb el de grau.

 Hem guanyat més de 2.000 docents de del 2015. Des del 2017 hem 
convocat 4.275 places d’oposicions. L’any 2024 haurem tret més de 
8.000 places i baixarem la taxa d’interinitat, que era del 40 % el 2015, 
a menys del 8 %.

 Hem invertit 95 milions d’euros en infraestructures educatives des 
del 2015. S’han fet 1.800 actuacions al 94 % dels centres de les Illes 
Balears. La inversió acumulada entre 2015 i 2023 arribarà a prop de 
150 milions d’euros.

 Estam desenvolupant un pla d’inversió per aconseguir situar-nos el 
2024 per damunt de la mitjana estatal en places 0-3. Ja hem creat 
1.749 places noves amb 28 centres de nova creació i l’ampliació d’uns 
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altres 10. Hem subvencionat la creació de les noves places amb 14,4 
milions d’euros. Hem promogut la reconversió de 669 places de guar-
deria en escoleta.

 Som la comunitat autònoma que més places de formació professi-
onal ha creat des del 2018, amb un increment del 35 %. Tenim ara 
5.000 alumnes més d’FP que el 2015. En tres anys haurem finalitzat 
la implantació de 109 cicles nous. Hem creat especialitzacions que 
avancen en línia amb el nou model econòmic de les Illes: intel·ligència 
artificial, ciberseguretat o dades massives (big data), entre d’altres.

 Hem creat 9 aules de tecnologia aplicada als sectors productius i 18 
aules d’emprenedoria en centres públics i s’ha triplicat la formació 
tècnica per als docents d’FP.

 Hem millorat els resultats del nostre alumnat en les dades de l’in-
forme PISA. Des del 2018 estam per damunt de la mitjana estatal en 
matemàtiques i en competència lectora. No havia passat mai abans 
en la història de la nostra comunitat autònoma.

 Hem incrementat els ajuts de menjador, que han passat d’1,1 milions 
d’euros a 8 milions d’euros entre 2015 i 2022. Aquests ajuts ja arriben 
a més de 10.000 alumnes.

 S’ha assolit el mínim històric d’abandonament escolar, que ha passat 
del 32 % el 2014 al 15 % el 2021. L’alumnat repetidor de primària i se-
cundària s’ha reduït un 60 % i un 30 %, respectivament, i s’ha produ-
ït una millora general dels resultats acadèmics. Per primera vegada, 
més del 90 % de l’alumnat de 6è de primària aprova totes les àrees.

 Estam invertit més de 7 milions d’euros en el període 2021-2024 per 
tal de millorar la competència digital i la formació de 14.476 docents 
dels 456 centres de les Illes Balears.

 Fins al 2025 distribuirem 15.000 dispositius per a alumnat vulnerable, 
capacitarem els claustres de 354 centres i instal·larem 5.520 aules di-
gitals.

 Vàrem crear la Facultat de Medicina i enguany sortirà la primera pro-
moció de metges formats a les Illes Balears.

 Hem creat el nou doble grau d’Educació Infantil i Primària, amb 70 
places.

 Hem incrementat els numerus clausus als estudis d’Infermeria a Ma-
llorca i Eivissa, amb 30 i 5 places més, respectivament.

 Hem incrementat el nombre de places del Màster de Formació del 
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Professorat (40 places més a Menorca i 25 més a Eivissa i Formen-
tera).

 Hem augmentat un 40 % el Programa d’Ajuts de Desplaçament de 
2022 per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència a des-
tinacions de la Unió Europea. Se’n beneficien 1.100 alumnes.

La salut, un dret universal i de qualitat

 Les Illes Balears són, actualment, la primera comunitat autònoma en 
esperança de vida de l’Estat, amb una mitjana de 83,44 anys. Segons 
les dades de l’INE, hem passat el 2020 de l’onzena a la primera posi-
ció. A més, som la segona regió en esperança de vida d’Europa. 

 Vàrem reconstruir el sistema sanitari públic, donant marxa enrere a 
l’acomiadament de 1.400 professionals, retornant 26.000 targetes sa-
nitàries a persones sense recursos; anul·lant el copagament farma-
cèutic i reobrint els centres de salut els horabaixes.

 Hem reforçat la plantilla de personal per arribar a xifres mai vistes 
abans:

 Tenim 5.036 professionals sanitaris més que l’any 2015.

 Tenim 3.639 professionals actius més des de l’inici de la pandèmia.

 Hem actualitzat els complements de fidelització per als metges 
d’Eivissa, Menorca i Formentera.

 Hem internalitzat 250 treballadors del transport sanitari progra-
mat (no urgent) a través de GSAIB. Aquests empleats han passat a 
tenir contracte laboral amb un organisme públic. El 2018 ja s’havi-
en internalitzat uns altres 300 treballadors de transport urgent. 

 Estam desenvolupant un pla de xoc per a la reducció de les llistes 
d’espera provocades per la pandèmia sanitària. Invertim 18 milions 
d’euros que permetran realitzar 367.100 actes mèdics als hospitals 
del Servei de Salut com a jornades extraordinàries en horari d’ho-
rabaixa. D’aquesta manera, s’incrementa l’activitat tant d’intervenci-
ons quirúrgiques com de consultes externes i proves diagnòstiques.

 Infraestructures

 Actualment tenim en marxa:

•  L’ampliació de l’Hospital de Manacor, que suposa una inversió 
de 80 milions d’euros i multiplicar-ne per dos la superfície.
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•  Les noves urgències, l’UCI i el Servei de Rehabilitació de l’Hospi-
tal Comarcal d’Inca, amb una inversió de 10 milions d’euros.

•   El nou Verge del Toro, amb una inversió de 15 milions d’euros. 

•  Properament adjudicarem les obres dels centres de primària de 
Bons Aires i Son Ferriol a Palma, Nuredunna a Artà i Pollença, el 
Centre de Salut d’Alaior i les unitats bàsiques de salut de Consell, 
Montuïri i Selva, amb una inversió total de 100 milions d’euros.

•  La reforma de Canal Salat, amb 7,7 milions d’euros.

 Ja estan finalitzades:

•  L’antic Hospital Can Misses, ara Ca Na Majora, dedicat a cronici-
tat i residència de sanitaris.

•  El nou Centre de Salut de Can Misses.

•  L’ampliació del Centre de Salut des Viver.

•  L’ampliació de la Unitat Bàsica de Salut de Jesús.

•  La Unitat Bàsica de Salut de Calonge.

•  L’ampliació del Centre de Salut de Santa Ponça.

•  La reforma integral de l’Hospital General de Palma. 

 Estam en procés de renovar gairebé tota la tecnologia diagnòstica 
dels hospitals públics, amb una inversió de 22 milions d’euros pro-
vinents de fons europeus. Hem ampliat els laboratoris de microbiolo-
gia de Son Espases, Son Llàtzer, Can Misses i el Mateu Orfila. A més, 
s’ha posat en marxa el nou Laboratori de Salut Pública, una reivindi-
cació històrica dels professionals.

 Hem implantat la prestació d’eutanàsia des del juny de 2021.

 Hem implantat el transplantament de fetge.

 Hem impulsat el cribratge de càncer de colon.

 Estam desenvolupant l’Estratègia Atenció Primària 2022-2026, amb 
l’objectiu d’adaptar l’actual model d’atenció primària a les noves ne-
cessitats emergents i de futur.

 Estam desenvolupant l’Estratègia de Salut Mental 2016-2022, que 
té com a objectiu implantar un nou model d’atenció per al benestar 
emocional i mental de la població.

 Hem implantat un pla d’humanització que cerca impulsar mesures 
específiques d’accessibilitat al sistema de salut, especialment per a 
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col·lectius vulnerables, des d’un model centrat en la persona.

 Hem creat l’Observatori del Suïcidi, que du a terme una intensa feina 
de sensibilització i formació entre professionals de la salut i altres àm-
bits mitjançant l’organització de cursos, tallers i jornades. 

 Estam integrant dins la ciutat i modernitzant el Parc Sanitari de Bons 
Aires, antic Hospital Psiquiàtric.

 Hem acreditat l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), 
que ha permès la contractació de més investigadors.

 Hem implantat un pla de cronicitat que preveu nous perfils de pro-
fessionals, noves infraestructures (Hospital Verge del Toro, Nou Son 
Dureta, Parc Sanitari de Bons Aires, Hospital de Felanitx) i noves ma-
neres d’atendre les persones amb malalties cròniques.

L’habitatge, cap al cinquè puntal del benestar

 Acabarem la legislatura amb un increment del parc públic d’habitat-
ge d’un 66 %, amb la incorporació de 1.160 nous pisos enfront dels 
1.756 que es varen fer en 33 anys. Són habitatges públics de qualitat 
amb alts estàndards mediambientals, sempre en règim de lloguer, i 
que mai podran deixar de ser habitatges de protecció oficial. Els llo-
gaters no paguen en cap cas més del 30 % dels seus ingressos.

 Enguany lliurarem les claus de 17 promocions amb 414 habitatges i 
aquest 2022 ja hem lliurat unes altres dues promocions més a Palma, 
amb 13 habitatges.

 Hem establert un sistema molt més eficient de gestió del parc d’habi-
tatge públic. Hem aconseguit reduir les llistes d’espera i la morositat 
en els pagaments.

 Hem aconseguit incorporar al parc públic 92 habitatges exercint el 
dret de tanteig i retracte. D’aquests, 46 procedien de particulars i uns 
altres 46 de grans tenidors.

 Hem incorporat 16 habitatges aconseguits per cessió temporal d’ús. 
D’aquests, 5 es troben a Eivissa, 3 a Mallorca i 8 a Menorca.

 Hem acordat, d’acord amb el sector, un increment dels preus per zo-
nes per tal impulsar la construcció d’habitatges de protecció oficial 
d’iniciativa privada.

 Hem multiplicat per 7 els ajuts de lloguer des del 2015 i per 6,5 el 
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nombre de persones beneficiàries. Hem passat d’1,5 milions d’euros 
de pressupost i 785 beneficiaris a 9,5 milions d’euros i 5.300 benefici-
aris. El 2022 el pressupost és històric: destinarem 11,4 milions d’euros 
a ajuts (6,6 milions procedents del Pla Estatal per a l’Accés a l’Habi-
tatge i 4,8 milions del Bo Lloguer Jove). És un 28 % més de recursos 
respecte de l’any 2021.

 Hem establert els programes Ibavi Dona i Ibavi Joves per afavorir l’ac-
cés a l’habitatge de dones que han patit violència masclista i de joves 
menors de 35 anys.

 Hem aprovat una bateria de mesures fiscals amb l’objectiu d’afavorir 
l’accés a l’habitatge:

 Rebaixa de l’ITP per compra d’habitatge habitual, ampliant l’abast 
de la rebaixa fiscal incorporada el 2019 per a la compra d’habitatge 
habitual d’immobles fins a 200.000 euros, de manera que passa del 
8 % al 5 % el tipus de l’impost sobre transmissions patrimonials. A 
més, vàrem eliminar el requisit de primer habitatge, ampliant el 
ventall de possibles beneficiaris sempre que es compri habitatge 
per a ús habitual i no es disposi de cap altre dret de propietat d’ús 
o gaudi sobre un altre habitatge.

 Ampliació de l’abast de la deducció autonòmica de l’IRPF, de fins a 
400 euros per lloguer d’habitatge habitual per a menors de 36 anys, 
persones amb discapacitat igual o superior al 33 % i famílies mono-
parentals de dos o més fills, que s’equiparen a famílies nombroses.

 Increment del 10 % de la base imposable màxima per poder aplicar 
les deduccions autonòmiques d’IRPF.

 Reforç de la progressivitat de l’impost de transmissions patrimoni-
als en el tram més alt (operacions immobiliàries de compres d’im-
mobles superiors a 1 milió d’euros), amb un increment de mig 
punt, de l’11 % a l’11,5 %.

 Equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombro-
ses a efectes de deducció de l’IRPF per arrendament d’habitatge 
habitual.

 Oficines d’acompanyament en matèria d’habitatge amb Formentera, 
Eivissa i Menorca.

 Clàusules socials: a través de les clàusules socials s’han mobilitzat 
1,6 milions d’euros per invertir en projectes socials relacionats amb 
l’emergència d’habitatge a Mallorca i Menorca.
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La igualtat i la diversitat, una nova onada  
de drets

 Vàrem crear el servei d’atenció telefònica 24 h i vàrem assegurar 
l’acompanyament presencial a dones víctimes de violència masclista. 
Entre 2018 i 2021 s’han produït 15.929 comunicacions i s’han fet 1.363 
acompanyaments presencials.

 Hem ampliat el concepte de violència masclista, incorporant-hi la vi-
olència simbòlica i l’econòmica mitjançant la Llei 11/2016, de 28 de 
juliol, d’igualtat de dones i homes.

 Hem creat ajuts per a fills i filles orfes de víctimes de violència mas-
clista o de dones amb discapacitat a conseqüència de la violència 
masclista.

 S’han fet 647 contractacions des del 2019 a través del programa SOIB 
Dona, que garanteix feina a l’Administració a dones supervivents de 
violència masclista.

 Hem implantat el Pla de Coeducació per impulsar la igualtat i el res-
pecte des de l’educació a tots els centres sostinguts amb fons pú-
blics. 314 docents exerceixen funcions d’agents de coeducació des 
del 2019.

 Hem aprovat i començam a desplegar el Pla de Conciliació i Corres-
ponsabilitat per repartir de manera equitativa les tasques de cures. El 
pressupost és de 157,7 milions d’euros en 4 anys i suposa:

 Finançar 26 municipis per a escoletes d’estiu, Nadal i Setmana 
Santa.

 Dotar 16 municipis amb agents de corresponsabilitat.

 Subvencionar 148 escoles matineres públiques.

 Hem dissenyat i estam començant a implantar un pla d’actuació, amb 
la col·laboració d’unes altres 7 comunitats autònomes més, per lluitar 
contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual, per do-
nar cobertura a 2.500 dones.

 Hem impulsat l’autoocupació de les dones en col·laboració amb les 
cambres de comerç. S’han posat en marxa 452 projectes en gairebé 
un any.

 Hem confeccionat el protocol policial davant atacs LGTBI-fòbics i al-
tres infraccions per raó d’ètnia, religió, etc.
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 Hem facilitat que les persones trans puguin fer el seu trànsit en l’àm-
bit administratiu i hem dissenyat protocols d’acompanyament en 
l’àmbit educatiu i sanitari, eliminant els diagnòstics patologitzants i 
eliminant les llistes d’espera per a les operacions de reassignació de 
sexe. S’han produït 347 canvis de nom a targetes sanitàries i 56 inter-
vencions de reassignació.

Una societat amb valors

 Hem creat la Mesa Social del Joc amb la participació de les AMPAs, 
UNICEF, Creu Roja Joventut, Projecte Home, Juguesca, Conselleria de 
Salut i altres entitats socials i veïnals. Treballam conjuntament la pro-
posta de la nova Llei del joc, que prohibirà les noves llicències fins que 
les actuals no s’hagin reduït a la meitat.

 Destinam 4,3 milions d’euros a ajuts als clubs esportius, les federaci-
ons i els esportistes, tres vegades més que l’any 2015.

 Hem recuperat les convocatòries de cooperació al desenvolupament 
que eren inexistents el 2015. Ara dedicam 4,2 milions d’euros per aju-
dar territoris que necessiten suport.

 Hem redactat i desenvolupat tres plans de fosses. El darrer, amb ac-
tuacions a Inca, Selva, Mancor de la Vall, Santanyí, Formentera, Mana-
cor i Eivissa.

 Ja s’han obert 21 fosses a les Illes Balears, s’han recuperat 220 restes 
humanes, s’han identificat 38 persones i se n’han pogut lliurar 25 a 
les seves famílies.

 Hem lliurat més de 180 certificats de víctima del franquisme a les fa-
mílies que ho sol·liciten.

 Hem creat el curs d’especialista universitari en Polítiques i Recerca en 
Justícia de Transició i Memòria Democràtica i hem inclòs la memòria 
democràtica en el currículum acadèmic. Hem establert formació de 
professorat de secundària en memòria democràtica.

Una societat amb arrels
 Hem incrementat el pressupost de cultura en compliment del Pla de 

Cultura. Passam dels 17,8 milions d’euros del 2015 als 27,9 milions 
d’euros del 2022.



12

 Hem donat un impuls a noves infraestructures culturals:

 Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. Obertura prevista 
per a la tardor de 2022.

 Capsa de la Música. Obres iniciades el juliol de 2021, finalització 
prevista a mitjan de 2023.

 Museu de Formentera. Reactivació de la Fundació i dotació de 
pressupost després d’anys d’inactivitat.

 Acord amb el Govern d’Espanya per a la realització de millores de 
diferents tipus al Museu de Mallorca, el Museu de Muro, la Biblio-
teca Pública Can Sales i la seu de Dalt Vila del Museu Arqueològic 
d’Eivissa i Formentera per un import superior als 8 milions d’eu-
ros.

 Destinam 5 milions d’euros al programa integral d’ajuts per dinamit-
zar el sector cultural el 2021. Abasten tot el procés creatiu, des de les 
idees fins a la projecció exterior.

 Tenim ja assignats 3,4 milions d’euros en línies de fons europeus per 
a projectes de cultura.

 Hem creat l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i promocionam 
l’ús de la llengua catalana amb campanyes com l’acordada amb el 
sector de la justícia.

 Hem establert ajuts als mitjans de comunicació en català a través de 
convocatòria específica i anual de subvencions.
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

El diàleg constant com a manera de fer feina
 Hem reunit la Mesa de Diàleg Social cinquanta vegades i el seu pa-

per ha estat essencial a l’hora de pactar les mesures per contenir la 
pandèmia, la desescalada i la manera de reactivar l’economia en els 
diferents vessants.

 Hem creat el Pacte de Reactivació, un espai de feina conjunt entre 
institucions, agents socials i partits polítics. S’ha reunit 8 vegades i 
ha estat una eina clau per la recuperació de la nostra economia i el 
disseny de les polítiques associades al finançament europeu.

 Hem reforçat les polítiques d’ocupació per contribuir a impulsar les 
nostres empreses i garantir la igualtat d’oportunitats d’inserció labo-
ral de totes les persones desocupades:

 Pla de xoc per a l’ocupació, amb 72 milions d’euros d’inversió i 
33.000 beneficiaris. Per combatre els efectes laborals de l’aturada 
econòmica motivada per la pandèmia.

 Pla d’Ocupació de Qualitat 2022-2025, dotat amb 603 milions d’eu-
ros, per generar més oportunitats laborals per a totes i tots. Supo-
sa un increment pressupostari del 80 % respecte a l’anterior pla, 
per arribar a 85.000 persones i garantir la igualtat d’oportunitats.

 Pla d’Acció en Matèria d’Igualtat d’Oportunitats per raó de gènere 
de les relacions laborals i la salut laboral. Inclou 47 mesures per in-
troduir la perspectiva de gènere en aspectes com la salut laboral o 
els convenis col·lectius i lluitar contra la precarietat i les desigualtats.

 Increment del pressupost del SOIB, que passa dels 42 milions d’eu-
ros del 2015 als 120 milions del 2022.

 Més de 70.000 persones ateses anualment al SOIB.

 Orientació laboral concertada amb el tercer sector per garantir el 
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dret de les persones més vulnerables (persones amb discapacitat i 
persones en risc d’exclusió social) a rebre orientació laboral. S’im-
plantarà el 2023 i serem els primers d’Espanya.

 Impuls de la formació dual ocupacional amb un programa capda-
vanter arreu d’Espanya: programa dual ocupacional per a joves 
centrat en els sectors estratègics i programa dual vulnerables per 
a persones discapacitades i en risc d’exclusió social. Juntament 
amb la formació dual ocupacional amb entitats locals, oferim anu-
alment formació dual a 1.000 persones.

 Programa SOIB Recerca, que garanteix un any de feina a joves in-
vestigadors per impulsar el talent, la innovació i el coneixement.

 Obertura d’oficines físiques del SOIB Jove i del SOIB Plus a Palma, 
específiques per a joves i desocupats de llarga durada.

 Obertura d’una nova oficina a Santa Eulària des Riu, la primera en 
un municipi distint de quan es van transferir les competències, per 
aconseguir un desplegament territorial.

 Establiment d’un servei d’atenció a les empreses que permet ja 
atendre 14.000 llocs de treball anualment.

Uns indicadors que ens apropen al futur que volem
 Hem revertit la tendència decreixent del PIB per capita. Des de 

2015, el PIB per capita de les Balears ha tornat a créixer i en el 
període 2015-2019 s’assolí el creixement econòmic més gran des 
de l’entrada a l’euro.

 Encapçalam la recuperació econòmica a Espanya després de la cai-
guda del 20 % que va suposar la pandèmia. Vàrem créixer un 10,4 
% el 2021 i estam creixent per sobre del 10 % el 2022. A finals de 
2022 esperam haver recuperat el nivell prepandèmia i haver retor-
nat a la senda de creixement del PIB per capita.

 En termes laborals, entre 2015 i 2022 s’han creat 100.000 nous llocs 
de treball, un 23 % més que el 2015. Estam en màxims històrics.

 En termes de qualitat de l’ocupació, la reforma laboral ha provocat 
un canvi substancial a les Illes Balears. Hem passat d’una taxa de 
temporalitat del 33 % el 2015 a una taxa del 17,3 % a l’abril de 2022, 
pràcticament al nivell de la mitjana europea. Hi ha 125.000 llocs de 
treball indefinits més que el 2015, fins a arribar als 325.000 llocs a 
l’abril de 2022.



1514

El turisme que volem, més modern, sostenible  
i de qualitat

 Hem aprovat una nova llei de turisme pactada amb la majoria de les 
forces polítiques, patronals i sindicats; una llei que aposta per un tu-
risme de qualitat, que generi llocs de treball dignes, que aposti per la 
modernització, la sostenibilitat i la circularitat.

 Som la primera destinació d’Europa que combat el turisme d’exces-
sos, prohibint i multant pràctiques perilloses. Hem aprovat un decret 
específic per regular i limitar la venda d’alcohol a determinades zo-
nes amb sancions que poden arribar als 600.000 euros i tancaments 
d’establiments fins a tres anys.

 Hem assolit un acord per 5 anys amb les navilieres per tal que no ar-
ribin en un mateix dia a Palma més de 3 creuers (i només 1 d’aquests 
amb una capacitat superior a 5.000 passatgers). En cap cas es podran 
superar els 8.500 creueristes diaris en còmput setmanal.

 Hem accelerat cap a la millora del nostre model de societat amb la crea-
ció de l’impost de turisme sostenible, que des de l’any 2016 ha permès 
que els turistes que ens visiten aportin 407,6 milions d’euros a inver-
sions clau per reduir la petjada de l’activitat humana, modernitzar el 
turisme, impulsar la cultura, preservar el patrimoni i protegir l’entorn.

El pressupost de la Comunitat Autònoma, eina  
de justícia social i equilibri territorial

 Estam en el major cicle inversor de la història de les Illes Balears i 
tenim l’objectiu de modernitzar i diversificar la nostra economia. La 
inversió en el pressupost del 2022 arriba als 940 milions d’euros, més 
del doble que en el pressupost del 2015 i 237 milions més que en el 
pressupost del 2021, cosa que suposa un 34 % d’increment.

 El darrer any hem incrementat un 51 % el pressupost per a polítiques 
en clau de reactivació i impuls econòmic, de millora del model pro-
ductiu i sostenibilitat. Són 600 milions d’euros, un augment del prop 
del 60 % respecte del 2015.

 Hem estalviat 111 milions d’euros des del 2015 gràcies al refinança-
ment de préstecs de la CAIB. Màxim d’estalvi el 2021, amb 38,4 mili-
ons d’euros, seguit del 2020, amb 25 milions d’euros.

 Hem aconseguit el desplegament del REIB a través d’un decret llei 
que incorpora mesures en sectors clau:
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 En transports, amb ajuts al transport de mercaderies, que passen 
del 30 % i 35 % al 60 % i 65 %. També s’eleven els ajuts per al trans-
port de residus a les Illes, que passen del 35 % al 65 %.

 En energia, amb la constitució de la Comissió Mixta de Transició 
Energètica, i el finançament per al segon cable elèctric amb la Pe-
nínsula i el foment de les energies renovables.

 Hem acordat amb el Govern d’Espanya la inclusió en el pressupost 
general de l’Estat del factor d’insularitat previst en el REIB. Suposa 
una injecció de 183 milions d’euros al pressupost del 2022 per com-
pensar el fet insular i el dèficit inversor estatal a les Illes. Són 110 mi-
lions anuals per als propers 5 anys (2022-2026).

 Hem millorat el finançament dels consells, als quals destinam ara 430 
milions d’euros, un màxim històric. En conjunt, l’increment de finan-
çament dels consells ha estat de prop del 60 % des del 2015, és a dir, 
el 2022 reben 160 milions més que fa 8 anys.

 Hem incrementat un 33,48 % el Fons de Cooperació Local per als ajun-
taments, que es distribueix entre les entitats locals per contribuir al 
cobriment de la seva despesa corrent. Hem passat de 12,3 milions el 
2015 a 16,4 milions el 2022.

 Hem augmentat i ampliat els incentius regionals de l’Estat a les em-
preses de les Illes: cobriran fins al 35 % de la inversió a les petites 
empreses, el 25 % a les mitjanes i el 15 % a les grans empreses a totes 
les illes i municipis.

Capdavanters en la inversió mitjançant fons 
europeus

 Hem creat l’Oficina d’Inversions Estratègiques amb el doble objectiu 
de reconstruir l’economia durant i després de la COVID-19 i aprofitar 
l’oportunitat històrica del finançament europeu per diversificar l’eco-
nomia de les Illes Balears.

 Hem elaborat l’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears, un full de 
ruta amb la participació de totes les institucions i agents socials i dels 
partits de govern i alguns de l’oposició, per respondre als reptes de 
les Illes. Preveu projectes per un import de 4.600 milions d’euros.

 Estam impulsant 58 projectes estratègics que ja estan mobilitzant 
1.364 milions d’euros i als quals se’n podran afegir d’altres a mesura 
que es vagin garantint les seves fonts de finançament.
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 Hem creat una finestreta única per recollir iniciatives transforma-
dores independentment de la seva matèria o sector productiu i així 
poder ajudar el teixit econòmic balear a cercar sinergies amb altres 
projectes i augmentar les opcions de finançament extern. Hem rebut 
98 projectes per un import de 1.471 milions d’euros. 71 d’aquests són 
d’iniciativa privada.

 Tenim ja 300 milions d’euros assignats a les Illes Balears del REACT-EU 
i uns altres 380 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els cone-
guts com a fons NEXT GEN de la UE per fer front a les conseqüències 
de la pandèmia sobre les economies europees. Som la segona comu-
nitat autònoma amb més pressupost per habitant.

 Som la comunitat autònoma que més fons NEXT GEN ha executat 
avui dia. L’única per damunt del 25 % d’execució dels fons assignats.

 Concretament, hem mobilitzat el 58 % dels fons europeus assignats i 
tenim en marxa projectes i convocatòries per un import de 395 mili-
ons d’euros. Aquesta inversió creixerà de manera molt pronunciada 
properament i s’iniciarà un cicle inversor per a les Illes Balears de 
més de 1.500 milions d’euros en els propers tres anys.

 El turisme de les Illes Balears tindrà més de 230 milions d’euros pro-
cedents de fons europeus, amb els quals s’impulsarà una millora del 
nostre model turístic, es contribuirà a l’arribada de visitants durant 
tot l’any gràcies a la diversificació de l’oferta i es generaran oportuni-
tats de feina i d’activitat a tot el territori.

 Ja no retornam pressupost a Europa dels fons FEDER i FSE per falta 
d’execució, com succeïa en la legislatura 2011-2015. Executam el cent 
per cent dels fons assignats, la qual cosa suposa ingressar uns altres 
235 milions d’euros.

 Hem obert una nova seu a Brussel·les: l’Oficina de les Illes Balears da-
vant la Unió Europea, que ens permet fer un seguiment més ampli de 
l’activitat legislativa comunitària i la defensa dels nostres interessos.

L’aposta per una economia diversificada  
i del coneixement

 Estam tramitant la Llei de la ciència de les Illes Balears, amb el com-
promís d’arribar al 2 % del pressupost en R+D+I l’any 2030.

 Som el territori que des de fa 3 anys més creix en R+D+I i en personal 
destinat a la recerca.
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 S’està executant el Pla d’Indústria 2018-2025.

 Estan en marxa projectes industrials estratègics amb una inversió es-
timada de 70 milions d’euros i més de 200 llocs de treball.

 Hem finalitzat la primera fase del polígon de Porreres.

 Estam fent una inversió de 2 milions d’euros per finançar la posada 
en marxa del Pla Complementari d’R+D+I en astrofísica.

 Hem garantit una inversió de 5 milions d’euros per a plans comple-
mentaris d’R+D+I de biodiversitat per impulsar la mitigació i l’adapta-
ció dels sistemes naturals al canvi climàtic.

 Estam desenvolupant el Pol Marí (hub de recerca, desenvolupament 
i innovació) amb la construcció del nou edifici del SOCIB (8 milions 
d’euros d’inversió) i el nou edifici de l’IEO (7 milions d’inversió).

 Estam en camí de crear la nova delegació de la Fundació Bit a Eivissa.

 Estam donant suport i afavorint l’ampliació de les xarxes de teleco-
municacions TetraIB i IoTIB. 11 milions en el pressupost del 2022 per 
a 42 actuacions d’ampliació i millora de les xarxes que donen servei 
als cossos de seguretat i emergències i les que connecten els disposi-
tius i sensors intel·ligents.

 Hem creat la Mesa del Comerç i hem posat en marxa el primer catà-
leg autonòmic d’establiments emblemàtics, que ja té 250 comerços 
catalogats.

 Hem incrementat els ajuts a la modernització del comerç, que passen 
d’1 milió d’euros el 2019 a 2,5 milions d’euros el 2022 i de 150 expedi-
ents anuals a 900.

 Hem posat en marxa ajuts al comerç per un import de 250.000 euros, 
amb l’objectiu de fomentar la cooperació empresarial. La quantia el 
2022 ha pujat un 25 % en relació amb l’any anterior.

 Hem contribuït a l’obertura dels Fablabs d’Eivissa i Menorca, labo-
ratoris gratuïts i dotats de tecnologia de darrera generació al servei 
d’escoles, empreses i investigadors.

Suport a l’agricultura i el producte de proximitat
 Hem aconseguit el reconeixement de la insularitat en la política agrà-

ria comuna (PAC) de la Unió Europea, que a partir del 2023 compen-
sarà dels sobrecosts la nostra pagesia. El sector agrari i ramader per-
cebrà de mitjana un 50 % més del que ha percebut fins ara.
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 Hem destinat més de 330 milions d’euros en ajuts al sector primari 
des del 2015, 185 milions aquesta legislatura. L’any 2020 es va gestio-
nar una xifra rècord en ajuts, 64 milions, i el 2021 es varen donar més 
ajuts que mai a la creació d’empreses de joves agricultors: 3 milions 
d’euros.

 Som el primer territori de l’Estat que obligarà per llei els establiments 
turístics a oferir un mínim de producte local, cosa que suposarà de-
vers 20 milions d’euros d’impacte per al sector.

 Hem elaborat el Primer Pla d’Igualtat per al sector primari de les Illes 
Balears, en què 1.000 explotacions ja són propietat de dones, xifra 
que ens situa per damunt de la mitjana estatal.

 Hem elaborat un pla de regadius amb aigües regenerades a totes les 
illes per tal de deixar d’explotar els aqüífers i millorar la producció del 
sector, renovant a la vegada tota la infraestructura.

 Hem ajudat a l’obertura del primer escorxador d’aviram a Inca, a res-
catar el de Palma i hem participat en el projecte de reforma del centre 
de Manacor.

 Hem redactat les bases per posar en marxa el primer Parc Agrari de 
les Balears, que comprendrà les zones del nord de Palma i el pla de 
Sant Jordi per al seu aprofitament en l’àmbit agrari.

 Hem donat suport a la creació de «Millorquín», com a marca per dife-
renciar el nostre peix, i de «Som Pagesos», com a marca que uneix dife-
rents empreses de producció en el sector hortofructícola de Mallorca.

 Hem contribuït a l’increment en un 20 % de les explotacions agràries 
adherides a la venda sense intermediaris de productes agrícoles i ra-
maders mitjançant ajuts a la promoció i al foment de canals curts de 
comercialització i digitalització.

 Després de 40 anys s’ha retornat tot el patrimoni de les antigues 
cambres agràries a les organitzacions agràries, les seves legítimes 
hereves. Suposa el repartiment de 630.000 euros i 10 immobles.

 Hem invertit 600.000 euros des de Semilla per promoure la investiga-
ció de varietats més productives o resistents al canvi climàtic.

 Hem elaborat un pla de reestructuració de la fruita seca per contra-
restar l’impacte de la Xylella sobre el camp en general i sobre el sector 
de l’ametla en particular, i per revalorar la garrova i impulsar el que 
pot ser una indústria transformadora per a les Illes.

 Tenim en marxa la tramitació per a la creació de dues noves reserves 
marines d’interès pesquer a les Pitiüses i per a l’ampliació i la unifi-
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cació de les reserves marines del Toro i les illes Malgrats, així com la 
creació de la Reserva Marina de la Serra de Tramuntana.

 S’ha ampliat la Reserva Marina de sa Dragonera en 457 hectàrees, 
amb una part de reserva integral de pesca on està totalment prohibi-
da aquesta activitat.

 S’han aprovat decrets de regulació del busseig, de professionalitat 
per a embarcacions d’arts menors i del pla de gestió de la pesca ar-
tesanal a les Pitiüses.

Una administració pública forta i moderna
 Hem arribat a 27 acords amb els sindicats des del 2015 (12 aquesta 

legislatura, 14 l’anterior a la Mesa de Serveis Generals). Destaquen 
els acords del concurs de trasllats, el nou sistema de teletreball i la 
carrera professional per a interins.

 Hem assolit un acord sense precedents a la Mesa de les administra-
cions públiques per a la reducció de la temporalitat amb un 91 % de 
suport sindical. Aquest acord suposa una oferta d’ocupació pública 
de més de 10.000 llocs de treball dels serveis públics de la Comunitat 
Autònoma, xifra que situarà la temporalitat per davall del 8 % a Edu-
cació i Salut i al 0 % als serveis generals autonòmics.

 Ja havíem creat 5.255 llocs de treball públics en els darrers 6 anys, 
cosa que suposa un augment del 18 % des del 2015.

 Vàrem recuperar al cent per cent la carrera professional, el català com 
a requisit d’accés i promoció, el permís per a dones gestants i el cent 
per cent de la retribució a partir del cinquè dia de baixa per malaltia.

 Hem promogut la formació de policies locals i per primera vegada 
s’ha fet de manera descentralitzada a les diferents illes. Hem format 
130 agents i en tenim 177 més en procés de formació.

 Hem iniciat el procés d’internalització dels treballadors i les treballa-
dores d’IB3. Suposa la subrogació de les 350 persones que integren 
les plantilles corresponents als 5 contractes que té l’ens públic, i que 
passaran a formar part del personal propi de la Comunitat Autònoma 
com a empleats indefinits no fixos fins a la convocatòria de la corres-
ponen oferta d’ocupació pública.
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Cap a un altre model energètic

 Hem aprovat el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les 
Illes Balears amb el suport del Govern de l’Estat i 233 milions de fi-
nançament europeu. Implica assolir el 30 % de producció d’energies 
renovables en 4 anys i la creació de 7.000 llocs de treball.

 Hem aconseguit una reducció d’un 27 % de les emissions de CO2 vin-
culades a la producció d’electricitat a l’illa de Mallorca, amb el tanca-
ment dels grups 1 i 2 de la central tèrmica des Murterar.

 Hem incrementat un 60 % el pressupost en ajuts a l’autoconsum. Les 
sol·licituds s’han multiplicat per 10 des del 2018 i ja hem assignat més 
del 40 % dels fons Next Generation de transició energètica.

 En el primer trimestre de 2022 ja s’ha instal·lat el 50 % de tot l’auto-
consum de 2021. Ja hi ha 54 MW, quasi 5 cops més que l’any 2018. Una 
de cada quatre plaques existents són d’autoconsum.

 Som el primer territori d’Espanya i del sud d’Europa a produir hidro-
gen verd a partir d’energia fotovoltaica, a la planta de Lloseta. El pro-
jecte suposa una inversió de 50 milions d’euros a través del projecte 
Green Hysland, 10 dels quals procedeixen de la Unió Europea. El pro-
jecte inclou 3.750.000 euros destinats a la compra de 5 busos per a 
l’EMT de Palma que funcionaran amb hidrogen.

 Hem elaborat el Pla d’Autoconsum de la Comunitat Autònoma per 
reduir la factura de la llum de l’Administració en 13 milions d’euros i 
produir fins a 60 MW de potència nous a través d’energia fotovoltaica 
i contribuir així a la descarbonització de les illes. En el període 2022-
2026 es passarà del 2,4 % al 34,4 % d’aquest tipus d’instal·lacions i 
reduirem 52.000 tones de CO2 anuals.

 Hem incorporat el dret a l’autoconsum en la Llei de canvi climàtic per 
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garantir el dret a instal·lar plaques solars sense restriccions generals 
als nuclis urbans.

 Hem iniciat la comercialització, a través de l’Institut Balear de l’Ener-
gia, dels primers kW d’energia pública verda al veïnat de Santa Eugè-
nia, primer municipi de les Illes Balears a posar en marxa un projecte 
d’autoconsum compartit. Estan en marxa projectes semblants a Deià, 
Consell, ses Salines, Ciutadella i Sant Antoni de Portmany.

La gestió eficaç dels recursos naturals

 Hem invertit 395 milions d’euros del 2015 en obra nova i manteni-
ment d’infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua. Inverti-
rem uns altres 24,6 milions més en el que queda de legislatura.

 Hem construït o remodelat 6 depuradores i hem fet millores en unes 
altres 24. Hem construït 3 nous emissaris, noves estacions de bomba-
ment i hem fet una desena d’intervencions en xarxes de sanejament 
en alta.

 Hem destinat 24,4 milions d’euros entre 2015 i 2021 a millores en 
projectes d’abastament d’aigua enfront dels 10,2 milions del període 
2011-2015.

 Vàrem impulsar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei que pro-
hibeix les prospeccions a les Illes Balears.

 Hem elaborat la cartografia de la posidònia i hem posat en marxa una 
app, una web i un telèfon d’informació per fomentar-ne la protecció 
i recuperació. Hem incrementat els recursos del servei de vigilància i 
també els de neteja del litoral.

 Estam desplegant la Llei de residus, amb formació per a inspectors, 
guies informatives i pàgina web específica.

 Hem destinat 640.000 euros a 153 projectes d’educació ambiental en-
tre 2016 i 2022, després de recuperar una activitat que havia estat 
eliminada la legislatura anterior.

 Hem destinat 2 milions d’euros en subvencions a projectes d’impuls 
de l’economia circular, amb dues convocatòries.

 Hem aportat 4,6 milions d’euros en subvencions a les entitats locals 
per millorar la gestió de residus des del 2018.

 El juliol de 2022 entra en vigor el cànon de residus, amb el principi qui 
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contamina paga. L’aplicació de la tarifa serà de manera progressiva i, 
en el primer any de funcionament, encara serà pràcticament simbòlica.

 Aprovarem enguany el Nou Pla Hidrològic de les Illes Balears.

 Som el primer govern que actua en el control d’ofidis. Enguany tenim 
8 tècnics a les Pitiüses amb 5 vehicles propis. Passarem de 300 a 2.000 
gàbies per a la temporada de maig a novembre.

 Hem ampliat el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.

 Hem assolit la gestió unitària del Parc Nacional Maritimoterrestre de 
Cabrera, amb una inversió garantida de 19 milions d’euros amb fons 
europeus.

 Hem aprovat el pla de gestió de s’Albufera des Grau i l’estratègia de 
mobilitat per al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

 Hem impulsat mesures de restauració davant fenòmens meteorolò-
gics adversos, invertint 1,4 milions d’euros en actuacions a 153 hec-
tàrees de les zones afectades pel cap de fibló de Sant Antoni el 2019 i 
l’esclafit de la serra de Tramuntana el 2020.

 Hem executat la restauració ambiental de la zona afectada per la pre-
sència d’un xibiu il·legal a Cala Varques.

 Hem aprovat el Pla Especial per preveure inundacions, INUNBAL, i 
properament aprovarem l’INFOBAL, per garantir la seguretat de la 
ciutadania en els incendis forestals.

 Col·laboram amb el Consell Insular d’Eivissa aportant 800.000 euros 
a les obres de la nova central de l’IBANAT, al centre insular de serveis 
de sa Coma, per donar resposta a una reivindicació històrica de l’illa.

Per una altra mobilitat

 Hem destinat 19,3 milions d’euros a ajuts per a la implantació del ve-
hicle elèctric gràcies als plans Moves II i III i som la primera comunitat 
autònoma a posar en marxa el Moves III, amb 9,3 milions d’euros 
més de pressupost.

 Hem creat una xarxa de més de 650 punts de recàrrega públics MELIB 
per a vehicles elèctrics i hem destinat un total de 10 milions d’euros 
en ajuts a les administracions locals per continuar-ne la implantació. 
Arribarem aquest any als 1.000 punts de recàrrega d’accés públic, 
l’objectiu que estava marcat per al 2025.
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 Hem destinat 78,3 milions d’euros d’inversió a la millora dels serveis 
ferroviaris ja existents amb punts d’avançaments de trens, adapta-
ció d’andanes, increment de freqüències, compra de material mòbil, 
eliminació de passos a nivell, instal·lació del parc fotovoltaic, el nou 
abaixador per a l’Hospital Comarcal d’Inca, etc.

 Hem implantat un nou sistema de transport per carretera del TIB a 
Mallorca, amb flota totalment renovada i menys contaminant.

 Durant els primers 4 mesos de 2022 ja superam amb un 30 % la de-
manda de bus interurbà dels mateixos mesos del 2019.

 Hem promogut la inversió de 4,2 milions d’euros en la millora de les 
parades de bus i cotxeres.

 Hem duit a terme la integració tarifària per fer compatibles les targe-
tes del TIB i la targeta ciutadana.

 Hem implantat la gratuïtat del transport públic per a menors de 16 
anys.

 Estam desenvolupant el Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears: 
amb la tramitació del projecte del metro al Parc Bit, del tramvia de 
Palma i l’actualització del projecte del tren de Llevant.

 Hem invertit 49 milions d’euros aquesta legislatura mitjançant el Pla 
d’Inversions de Ports IB, amb 55 actuacions. L’objectiu és millorar 
l’estat de les infraestructures portuàries per tal de donar un servei 
adequat als usuaris, així com millorar les condicions de seguretat de 
les instal·lacions, adequar-les a les normatives i dur a terme actuaci-
ons de mitigació del canvi climàtic.

 Hem elaborat i aprovat, per primera vegada, els 3 plans biennals dels 
comitès de rutes aèries dels aeroports de Palma, Menorca i Eivissa, en 
el marc dels comitès de desenvolupament de rutes, que dissenyen la 
política aeroportuària dels nostres aeroports.

 Hem redactat l’esborrany del Decret pel qual es desenvolupa el règim 
especial de prestació dels transports marítims a les Illes Balears, que 
actualment es troba es fase d’audiència i informació pública.



2524

PRINCIPALS MESURES PER FER 
FRONT A LA COVID-19

 Obtenció de més recursos estatals que la mitjana per fer front a la 
COVID-19 i els seus efectes sobre la nostra economia:

 2020: 458 milions d’euros de fons extraordinaris, dels quals 438 
provenen del fons extraordinari COVID-19 dotat amb 16.000 mili-
ons d’euros per repartir entre les comunitats autònomes.

 2021: prop de 1.200 milions d’euros. 855 milions per a ajuts direc-
tes a les empreses i 330 milions d’euros per compensar els efectes 
de la COVID al pressupost de la Comunitat Autònoma.

 Més de 220 milions d’euros de finançament a pimes l’any 2020 a 
través d’ISBA (increment de més del doble que la mitjana de les 
comunitats autònomes). Des de l’inici de la pandèmia, entre 2020, 
2021 i aquests mesos de 2022, els crèdits ISBA impulsats pel Go-
vern de les Illes Balears han ajudat prop de 3.400 empreses i autò-
noms, amb un finançament de gairebé 300 milions d’euros en les 
operacions aprovades.

 Injecció de 5.400 milions d’euros a prop de 19.000 empreses de les 
Illes Balears en línies d’avals de liquiditat de l’Estat a través de l’ICO. 
Finançament de 5.385 milions d’euros i import avalat de 3.892 milions 
d’euros.

 Injecció de 450 milions d’euros a prop de 2.700 empreses de les Ba-
lears en línies d’avals d’inversió i activitat de l’Estat, a través de l’ICO. 
Finançament de 446 milions d’euros i import avalat de 340 milions 
d’euros.

 Creació de tres línies de suport a l’emprenedoria, inclòs un pro-
grama de segona oportunitat, amb l’objectiu de facilitar el retorn 
al treball autònom de prop de 400 persones i dotat amb 6 milions 
d’euros.
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 En col·laboració amb navilieres, companyies aèries, AENA, Autoritat 
Portuària i Ports IB, establiment de serveis mínims de connectivitat i 
subministrament de mercaderies fins i tot quan es va paralitzar l’acti-
vitat de ports i aeroports, fins a aconseguir les ràtios més altes de tot 
el país.

 Pla de Recuperació Turística (2021), dotat amb 11 milions d’euros i 
basat en quatre eixos principals:

 Increment de la connectivitat aèria i del flux de persones.

 Incentivació de l’oferta complementària.

 Foment de la mobilitat interilles.

 Millora de la gestió de la informació i la comunicació. 

 Elaboració i implementació d’un paquet integral de seguretat en el 
turisme, anomenat Safety Pack (2021), que ens va posicionar com la 
destinació més segura de la Mediterrània i ens va fer liderar totes les 
estadístiques d’arribada de turistes i de rendibilitat. Amb informació 
actualitzada en temps real sobre la pandèmia, cobertura sanitària i de 
seguretat global per a treballadors, visitants i residents. 

 Creació de noves agències de relacions públiques a l’exterior per im-
pulsar i potenciar la imatge de les Balears en els mercats emissors en 
moments clau durant la pandèmia. 

 Única regió europea a dur a terme un pla pilot de reinici del turisme 
el 2020, en el moment més dur de la pandèmia, i la primera comunitat 
autònoma a obtenir el semàfor verd del Regne Unit per a viatges.

 Taxa de letalitat (morts/contagiats) més baixa de tot l’Estat: 0,5 % du-
rant la pandèmia i 0,1 % durant la darrera onada.

 Constitució del Grup de Gestió de Malalties Infeccioses, mitjançant 
resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 Coordinació institucional amb el Ministeri, Delegació del Govern, con-
sells i ajuntaments i coordinació intersectorial amb l’àmbit empresa-
rial, educatiu, cultural.

 Separació dels circuits assistencials d’Atenció Primària i Atenció Hos-
pitalària en respiratoris i no respiratoris.

 Constitució de les UVAC (unitats volants d’atenció al coronavirus) per 
a l’atenció domiciliària als malalts de COVID-19.

 Establiment d’una central de coordinació COVID-19 per al rastreig de 
contactes estrets.
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 Creació del Grup d’Anàlisi i Intervenció Ràpida.
 Implantació d’InfoCOVID, servei d’atenció telefònica per a la població 

general, gestió de proves diagnòstiques per a casos sospitosos, con-
tactes estrets, etc.

 Implantació d’EduCOVID, semblant a InfoCOVID, però amb caràcter 
específic per a la comunitat educativa.

 Creació dels covid-exprés repartits a totes les illes, punts de recollida 
de mostres per a la realització de proves diagnòstiques.

 Establiment dels kids-covid, centres de salut dedicats exclusivament a 
l’atenció pediàtrica respiratòria.

 Desplegament dels plans de contingència a hospitals, amb 1.000 llits 
reservats per a pacients COVID i possibilitat d’ampliar les places d’UCI 
fins a 300.

 Acolliment de 4.410 persones als hotels pont a totes les illes, en al-
guns casos medicalitzats, amb una inversió d’11,3 milions d’euros.

 Estratègia específica per a persones vulnerables, especialment per a 
persones residents a centres de gent gran.

 Reforç dels laboratoris de microbiologia de tots els hospitals, amb 
una inversió de més de 600.000 euros.

 Realització de 20 cribratges massius en barris/municipis d’alta inci-
dència, amb més de 50.000 persones cribrades.

 Alta proporció de proves diagnòstiques. Les Illes Balears són la comu-
nitat autònoma on més proves diagnòstiques es fan per habitant.

 Més d’un milió de controls sanitaris a ports i aeroports a viatgers na-
cionals. Única comunitat, juntament amb les Canàries, que els va im-
plementar.

 2.230.000 dosis de vacunes posades i 87 % de la població amb pauta 
completa.

 Coordinació entre Educació i Salut per fer de les escoles espais se-
gurs. Desenvolupament de protocols, seguiment i suport als centres.

 Grup de substitucions exprés per COVID a les escoles, fins a un mà-
xim d’un centenar de docents.

 Dotació extraordinària de més de 600 professors a centres públics i 
concertats per a desdoblaments de grups.

 Dotació específica de serveis de neteja per als centres educatius pú-
blics i finançament addicional per a centres concertats.
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 Primera comunitat a dotar els centres de dispositius per mesurar el 
CO2, licitació per a adquisició de filtres HEPA. 3880 dispositius portà-
tils enviats als centres.

 Repartiment de quasi 8.000 dispositius digitals per a alumnat vulne-
rable.

 Agilitació de la contractació pública per donar resposta a les neces-
sitats derivades de la crisi sanitària agilitant el subministrament dels 
EPIs.

 Simplificació del procediment de concessió i justificació de subvenci-
ons públiques per agilitar-los. Procediment molt simplificat d’elabo-
ració i aprovació de les bases reguladores de les subvencions, que va 
permetre reduir a menys de 15 dies la tramitació i l’aprovació de les 
bases reguladores.

 Garantia de manteniment dels salaris i contractes del personal de 
les empreses contractistes que presten serveis i subministraments 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats del sector 
públic autonòmic.

 Exempció del pagament, durant l’estat d’alarma, de les taxes portuà-
ries a navilieres dels vaixells de línia regular. A més, i per al 2020, es 
varen establir beneficis fiscals sobre les taxes portuàries.

 Ús dels fons de l’impost de turisme sostenible a finalitats lligades amb 
la COVID: prioritats i necessitats sanitàries, socials i econòmiques.

 Pla d’ajuts d’acompanyament als sectors afectats per la COVID-19 
amb els consells insulars i els ajuntaments de la comunitat, en el marc 
del Pacte de Reactivació Econòmica i Social de les Illes Balears. Amb 
un paquet de mesures valorat en prop de 104 milions d’euros per pal-
liar les conseqüències que sofrien els sectors productius més afectats 
per les restriccions aprovades el 2021. D’aquests 104 milions, 53,5 va-
ren ser d’ajuts directes no retornables.

 Pla de xoc per a l’ocupació, desenvolupat els anys 2020 i 2021, amb 72 
milions de pressupost i 33.000 persones beneficiàries.

 2 plans de xoc per al sector primari, amb ajuts per un valor de 5 mi-
lions d’euros. Adreçats als sectors de la pesca, ramader, lacti i horto-
fructícola.

 Programa capdavanter a l’Estat de compra pública alimentària per 
ajudar a treure els excedents dels nostres productors i donar-los a les 
persones més necessitades a causa de la paralització del canal horeca 
per mor de la pandèmia.
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 3 fases de compra pública d’aliments per a les persones colpejades 
per la crisi amb 1.700.000 euros invertits i que arriben a més de 60.000 
famílies.

 Creació dels agents covid. Borsa de 132 aspirants.

 Activitat sancionadora: en data de maig de 2022, 49.912 denúncies 
registrades, 4,1 milions d’euros en propostes de sanció.

 288.505 intervencions fetes pels informadors covid, 228.077 adreça-
des a persones i 53.428 a negocis.

 Ajornament sense interessos al 2020 dels pagaments de l’impost de 
successions i transmissions (ISD i ITPAJD).

 Supressió de l’ingrés a compte i reducció dels mòduls dels establi-
ments que fan la liquidació de l’impost d’estades turístiques per es-
timació objectiva (la gran majoria) als exercicis de 2020 i 2021. En-
darreriment de la liquidació corresponent d’aquests exercicis per 
afavorir la liquiditat dels establiments.

 Prop de 300 milions d’euros en crèdits ISBA a més de 3.400 empreses 
i autònoms des del 2020. Aprovació de 35 milions durant aquests pri-
mers mesos del 2022.

 Increment dels ajuts al sector de la cultura per superar l’aturada que 
va suposar la pandèmia. Programes per a la reactivació com Fònics, 
I-Cordes, Viu la Cultura, el màster de pensament i recerca LAP amb Es 
Baluard i la compra d’art a artistes i galeristes.

 100.000 bons de 10 euros repartits a la campanya per promoure el 
comerç de proximitat. 600 comerços participants en la primera edició, 
mobilització de més de 3 milions d’euros en compres.
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MESURES PER FER FRONT A LA 
GUERRA A UCRAÏNA

 Aprovació del Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per 
pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra 
iniciada per la invasió de Rússia a Ucraïna. 25 mesures que mobilitzen 
100 milions d’euros en sis àmbits d’actuació:

 Accions de caire humanitari.

 Mesures fiscals per a la ciutadania i els sectors empresarials afec-
tats.

 Ajuts socials i per pal·liar la pobresa energètica.

 Revisió de contractes públics per compensar les empreses davant 
l’increment de preus, bonificacions fiscals de l’IRPF per l’acolli-
ment de persones desplaçades i per donacions efectuades amb 
motiu del conflicte i línia ISBA per dotar de liquiditat les benzineres 
perquè puguin fer front a la bonificació establerta per l’Estat.

 Mesures per accelerar la transició energètica i afavorir les instal·la-
cions d’energies renovables.

 Agilitació i simplificació de tots els procediments de concessió de 
subvencions i ajuts acordats en la Mesa de Diàleg Social i dels pro-
cessos de selecció de personal en l’àmbit de la funció pública.
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LLEIS APROVADES AQUESTA 
LEGISLATURA
2019

 Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Co-
munitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

2020

 Llei 1/2020, de 3 de juny, de modificació de l’article 51 de la Llei 
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma.

 Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries pe 
a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en 
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·li-
ar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

 Llei 3/2021, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears.

2021

 Llei 1/2021, de 19 de febrer, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de 
febrer, de cans d’assistència.

 Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el 
Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim san-
cionador específic per fer front als incompliments de les disposicions 
dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
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 Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació 
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge.

 Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents 
per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb 
fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.

 Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

2022

 Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears.

24 decrets llei, tres dels quals tramitats com a llei al Parlament. La gran majo-
ria estan relacionats amb la pandèmia. D’altres, amb el canvi de model:

Turisme d’excessos (inicis de 2020)

Circularitat en el turisme
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TRASPASSOS DE COMPETÈNCIES
 Negociacions amb el Govern d’Espanya per a la propera transferèn-

cia de les competències en costes.

 Ordenació turística al Consell Insular de Mallorca. Efectiva l’1 de ge-
ner de 2022.

COMPLIMENT DELS ACORDS DE 
BELLVER
El 61,17 % dels acords s’han complert en arribar al tercer any de legislatura.

El 96 % dels acords estan iniciats en diferents fases de tramitació o execució.

Només un 4 % dels acords presenten en aquests moments dificultats en la 
seva execució.




