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realitzades en infraestructures hídriques
i educatives engegades el 2017.
En el marc de la celebració del Comitè
de Seguiment del PO, s'ha organitzat
una visita a un dels projectes cofinançats
pel FEDER i que ha estat qualificat
d’exemple de bona pràctica. Es tracta
de la inversió realitzada per la Finca Es
Fangar, S.A. per a la instal·lació de
plaques d'energia fotovoltaica renovable
per a autoconsum, que ha tengut un ajut
FEDER de 30.000 €.
Durant la visita per les instal·lacions,
representants del Ministeri d'Hisenda
van poder conèixer de primera mà
l'activitat d'agricultura ecològica i de
El passat 16 de maig s’ha celebrat a disponible.
cria de cavalls a la qual es destina la
Palma la quarta reunió del Comitè de
finca, que també produeix oli d'oliva
Seguiment del Programa Operatiu (PO) Sobre els projectes que s'estan verge extra i vins de gran qualitat. Dins
FEDER de les Illes Balears 2014-2020. desenvolupant a les Illes, el director d'aquest ecosistema d'excepcional valor
general va informar de les últimes natural tenen també el seu espai les
Les autoritats estatals i comunitàries han convocatòries per a la consolidació de energies renovables, on s'han instal·lat,
valorat el treball efectuat pel Govern de l'activitat científica i la transferència del amb el suport del FEDER, 384 mòduls
coneixement, les inversions per a la de 260 Wp i 4 convertidors de 15 kw,
les Illes Balears, i tant el Director
General de Fons Europeus del Ministeri millora dels sistemes d'informació en que permeten cobrir fins al 15% del
d'Hisenda, Jorge García Reig, com el l'àmbit de la sanitat, les subvencions per total de les necessitats energètiques d'Es
Cap d'Unitat Adjunt de Portugal i Espanya promoure el trànsit cap a una economia Fangar.
de la Direcció general de Política baixa en carboni o les inversions
Regional i Urbana de la Comissió
Europea, Jordi Torrebadella, han animat
la comunitat autònoma a seguir per
aquesta via per aconseguir les fites del
Programa fixades per a finals d’any.
Durant la jornada es van donar a conèixer
els avanços aconseguits en aquest
programa, que ja ha seleccionat
operacions per valor de més de 131
milions d'euros, la qual cosa suposa
gairebé la meitat del finançament
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transformar-ho en un actiu de gran
potencial per al creixement”. En aquest
sentit, ha dit que la Política de Cohesió
és molt rellevant a Balears, ja que serveix
de palanca fonamental per impulsar
processos d’innovació empresarial i
d'ocupabilitat de joves balears.
Per la seva banda, Corina Cretu ha
confirmat que es crearà una unitat
especial per a les illes a la Comissió
Europea. Així mateix, ha anunciat que
han estudiat els reptes geogràfics, com
la insularitat, per als fons estructurals i
pròximament la Comissió Europea
presentarà la seva proposta sobre la
política de cohesió.
L’acte estava organitzat per la Comissió
d’Illes, una de les sis comissions
geogràfiques que formen part de la
Conferència de Regions Perifèriques i
Marítimes d'Europa (CRPM). La CRPM
és un organisme que agrupa 160 regions
i que va ser creat l'any 1973 per defensar
els interessos de les zones costaneres
europees. Entre els seus òrgans de treball
hi ha aquestes sis comissions
geogràfiques.

El director general de Fons Europeus,
Félix Pablo Pindado, ha assistit a
Brussel·les a una sessió dedicada a la
Política de Cohesió per a les illes de la
Unió Europea. El debat, celebrat al
Parlament Europeu, tenia com a objectiu
discutir com la Política de Cohesió post2020 pot respondre als desafiaments que
afronten les illes, i ha comptat amb la
presència de Corina Cretu, comissària
europea de Política Regional.
Félix Pablo ha fet la seva ponència a la
primera sessió, on s’exposaven els
resultats de l’aplicació de la política de
cohesió a illes europees, i ha destacat
que la condició d’insulars té molta
importància perquè influeix en les
possibilitats d’aquests territoris per
aconseguir els objectius d'un creixement
intel·ligent, integrador i sostenible. No
obstant això, ha afegit que “unes
intervencions polítiques adequades poden
mitigar els efectes de la insularitat i
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El passat dia 2 de juliol es va celebrar
a la seu de la Federació d’Entitats de
les Illes Balears (FELIB) una jornada
informativa sobre la convocatòria d’ajudes
destinades al suport de l’eficiència
energètica i l’ús de les energies renovables
a l’administració local. Aquestes ajudes
estan cofinançades pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en
el marc del Programa Operatiu de les
Illes Balears 2014-2020.
En aquest Programa, l’eix prioritari 4
—«Afavorir la transició vers una
economia baixa en carbó en tots els
sectors»— inclou la prioritat d’inversió
4 c, que se centra en el suport de
l’eficiència energètica i de l’ús d’energies
renovables en les infraestructures
públiques, incloent els edificis públics,
i en els habitatges.
L’estratègia que ha anat desenvolupant
la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat en el camp de l’energia
fotovoltaica
requereix
mesures
complementàries per incrementar el
percentatge d’aquesta energia renovable
tant en els edificis de les administracions
públiques de les Illes Balears com entre
els particulars i sectors empresarials. Per
això, s’han activat línies d’ajuda com la
que ara es convoca per a les
administracions locals.

Balears i ha permès conèixer de primera
mà les oportunitats de finançament
La jornada, organitzada per la Direcció europeu pel foment d'instal·lacions
General de Fons Europeus, el Consell d’energia solar fotovoltaica i foment de
de Mallorca, el Centre Balears Europa, la biomassa.
la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic i la FELIB ha estat adreçada
tant als tècnics com als responsables
polítics de les entitats locals de les Illes
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El mes de juny s’ha publicat en el BOIB
la convocatòria de ajudes per a plaques
fotovoltaiques que te previst instal·lar
1.000 kW. Les administracions hauran
de presentar les sol·licituds dins l’any
2018, però l’execució dels projectes es
podrà dur a terme en 2018 i 2019.
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El projecte Life Reusing Posidonia de
catorze habitatges de protecció pública
a Sant Ferran (Formentera), ha guanyat
avui el Premi FAD d'Arquitectura 2018,
així com el Premi Opinió del públic en
la mateixa categoria.
El projecte Life Reusing Posidonia és
un projecte de canvi climàtic promogut
per l’IBAVI i la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic, finançat
pel programa de la Unió Europea LIFE+
per la conservació de la natura, que té
com objectiu demostrar la viabilitat
d’utilitzar sistemes constructius que
redueixen els efectes col·laterals dels
models productius actuals. Efectes que
de vegades no ens arriben però que els
països productors d’origen en paguen
les conseqüències. Per això, a més de

L'associació Arquinfad del Foment de
les Arts i del Disseny, que concedeix el
guardó, ha informat que el jurat ha
valorat especialment que aquests
arquitectes plantegessin "un model
d'habitatge social de gran qualitat
arquitectònica, que aprofita els recursos
del seu entorn més immediat per plantejar
El projecte Life Reusing Posidònia (nom solucions constructives".
sota el qual s'ha presentat el projecte de
les 14 VPP) està demostrant que, fora Aquest any els premis han celebrat la
de l'àmbit de les grans ciutats, és possible seva 60 edició i s'han presentat un total
aplicar sistemes constructius més de 484 obres en totes les categories.
sostenibles des del punt de vista
ambiental, econòmic i social. Es tracta
d'una indústria local artesana de
producció ecològica amb matèries
primeres de quilòmetre zero que tenim
al costat i que estem deixant desaparèixer.
dissenyar un edifici de consum quasi
nul, s’ha prioritzat la utilització de
materials ecològics i locals, com els
productes artesans propis de l’arquitectura
tradicional: fusta, calç, marès, o ceràmica
cuita amb clovella d’ametlla i altres
restes de fusta.
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El Consell de Govern ha autoritzat la
despesa de 3.440.000 € per a la
convocatòria d’ajudes, finançades amb
fons europeus FEDER, en el marc del
Programa Operatiu FEDER 2014-2020
de les Illes Balears destinades al
desenvolupament de projectes per protegir,
conservar, millorar i realçar el valor dels
béns que integren el patrimoni cultural
de les entitats locals. Les ajudes las
gestiona la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat.

Aquesta nova convocatòria completa la
del juliol de 2016, a la qual se sumaren
projectes de restauració de patrimoni
local que han rebut subvencions, ja
aprovades, per valor de 4 milions d’euros
al conjunt de les Illes Balears.

Quan es convoquin les ajudes, els
ajuntaments i consells podran presentar
les seves propostes davant la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge. Amb
aquestes subvencions, les institucions
locals poden obtenir fins al 50 % del
pressupost de la intervenció provinents
del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional.

Dels projectes d’aquesta darrera
convocatòria alguns ja estan executats
i acabats i altres en obres o en
tramitació. El programa abraça fins a
l’any 2020. Alguns d’aquests projectes
són: el Centre Cultural de Ca n’Àngel
(es Mercadal), ja finalitzat; la reforma
del Teatre d’Inca (en obres); la
il·luminació del castell de Capdepera,
també enllestida; l’empedrat de carrers
del recinte amuradat d’Alcúdia, ja acabat,
o la rehabilitació dels bastions del Rei
i de la Reina de la murada, entre d’altres.
Els fons destinats inicialment a aquestes
ajudes van ser de 7,5 milions d’euros.
Com que no s’ha exhaurit, s’ha acordat
convocar més ajudes per al 2018, a fi
que s’hi puguin sumar més projectes.
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L’Ajuntament d’Eivissa rebrà durant els
propers anys 7,9 milions d’euros per
desenvolupar el projecte ‘Ibiza, cohesión
social e integración de barrios’. Amb
aquest projecte, el conjunt de la ciutat
d’Eivissa i la zona residencial del barri
de la Platja d’en Bossa del municipi de
Sant Josep de Sa Talaia experimentaran
una important empenta socioeconòmica.
L’ajuda, procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en
el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d’Espanya, servirà per
cofinançar actuacions relacionades amb
el desenvolupament urbà sostenible i
integrat (DUSI).

amb la implantació del pla de mobilitat
sostenible i assegurar una ciutat habitable
i cohesionada amb la posada en marxa
de projectes de rehabilitació i foment de
l’habitatge digne i de la integració social.
L’Estratègia aprovada realitza un primer
diagnòstic dels problemes detectats en
aquests nuclis urbans, entre els quals
trobam una economia basada en el sector
turístic, espais públics monopolitzats pel
vehicle privat, la utilització ineficient de
l’energia, una difícil gestió de la població
estacional i la generació de desigualtat
social i la dificultat d’accés a l’habitatge.

Aquest pla estratègic busca frenar el
procés de degradació ambiental i social
Les principals línies d’actuació del d’aquestes zones i millorar els serveis,
projecte van encaminades a aconseguir la reordenació del tràfic i de l’ urbanisme
una ciutat participativa i intel·ligent amb i aconseguir una promoció social i
l’impuls de l’administració electrònica; econòmica adequada.
una ciutat accessible, sostenible i eficient

6

Els barris on es faran les principals
inversions són Ses Figueretes, Es Viver,
barris de Platja den Bossa (tres del
municipi d’Eivissa, Can Bossa, Ca les
Ànimes i la Punta, i un barri al municipi
de Sant Josep de sa Talaia, concretament
el barri de Platja den Bossa), Cas Serres
i els barris de Can Cantó, es Putxet i
Ca n’Escandell. A més, el projecte inclou
actuacions que repercutiran en la població
de la resta del municipi d’Eivissa, pel
que s’estima que el número de persones
residents als dos municipis que es
beneficiaran d’aquests fons europeus
superarà els 32.000 habitants.
Amb aquesta iniciativa es pretén dotar
la ciutat de recursos per millorar la
mobilitat urbana, els serveis socials, la
integració de la població immigrant i
l’habitabilitat de les cases, així com
oferir serveis de qualitat a tota la
població.
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L'Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB) ha participat al quart intercanvi
regional del projecte europeu BRANDTour
que ha tingut lloc a Creta els dies 19 i
20 de juny de 2018. En aquesta ocasió,
l'intercanvi de regions ha tractat la
innovació de l'oferta turística a través
de sinergies entre actors privats i públics.
El projecte BRANDTour rep el
finançament del programa de cooperació
interregional Interreg Europe i té un
pressupost total d'1.3 milions d'euros.
El seu objectiu és desenvolupar productes
turístics més competitius, amb major
valor afegit i experiències temàtiques
lligades a l'excel·lència local i a una
oferta més personalitzada i més
identitària. Hi participen les agències de
turisme de les regions de Toscana,
Letònia, Flandes Oriental, Limburg Sud

(Holanda) i Creta, així com l'ATB.
Les Illes Balears han presentat com a
bona pràctica els avanços en noves eines
d'administració electrònica pública per
millorar la gestió administrativa, la
obtenció de dades de l'activitat turística
i la transparència. Per la seva part, s'han
presentat iniciatives com l'Internationale
Baustellung, un projecte que s'ha
implementat a la regió de Parkstad a
Holanda i que ha fet possible que
emprenedors presentessin 50 projectes
relatius a urbanisme, rutes ciclistes,
excavacions arqueològiques i projectes
culturals gràcies a la col·laboració pública
i privada. La regió de Flandes Oriental
va mostrar com a exemple de cooperació
pública i privada un projecte de promoció
de productes regionals que combina
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l'experiència gastronòmica dels turistes
en col·laboració amb 54 productors locals.
A través de la cooperació interregional,
es desenvoluparan eines per a:
- augmentar la visibilitat en el mercat
de les destinacions que hi participen;
- valoritzar els atractius turístics, naturals
i culturals, a través de millors accions
de màrqueting, de branding i de
comunicació;
- fomentar la innovació de l'oferta
turística;
- incrementar les sinergies en turisme
entre el sector privat i els agents públics;
- crear una oferta de paquets i productes
turístics més personalitzats que ajudi a
la diversificació de l'oferta;
- impulsar les cadenes de valor locals i
l'excel·lència pel desenvolupament temàtic
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treballadors i treballadors amb estudis
superiors han estat contractats a Palma
Activa en el qual han estat desenvolupant
obres d'interès general i social gràcies
a una inversió de 791.603 euros.
L’objectiu d'aquesta convocatòria és
millorar l’ocupabilitat del col·lectiu de
joves qualificats i inserir-los en el món
Si se sumen totes les convocatòries de laboral mitjançant un contracte de treball
Joves Qualificats a les illes i s’inclou la de 7 mesos de durada. D’aquesta manera,
de SOIB Joves Qualificats a Sector Públic se supera la barrera que representa la
Instrumental 2017-2018 (també UIB), el seva manca d’experiència professional
total de joves amb estudis superiors relacionada amb la formació cursada per
contractats és de 1.026 beneficiaris, amb poder accedir a un lloc de treball
qualificat.
una inversió de 21.250.000 euros.
La presidenta del Govern de les Illes
Balears ha participat a Palma a la cloenda
del Programa SOIB Joves Qualificats.
Aquest programa està finançat amb fons
del SOIB, del Servei Públic d’Ocupació
(SEPE) i conta amb el cofinançament
del Fons Social Europeu (FSE).

En dos anys, la convocatòria SOIB Joves
Qualificats Entitats Locals (2016-2017 i
2017-2018) ha permès la contractació de
88 joves qualificats a Palma, amb una
inversió d’1.431.000 euros.
En quant a la convocatòria del Programa
SOIB Joves Qualificats 2017-2018 a
Palma, cal destacar que aquest any, 45

Les persones contractades (15 homes i
31 dones), en pràctiques a jornada
completa, són desocupats majors de 18
anys i menors de 30, inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil,
amb formació acadèmica o professional
de grau superior acreditada, sense o poca
experiència laboral prèvia en la seva
formació.
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Els perfils professionals són molts variats
i corresponen a estudis de grau en
història, belles arts, filologia hispànica,
psicologia, mediambient, economia,
jurídic, pedagogia, veterinària, geografia
treball social, educació social, graduat
social, arquitectura tècnica, i a tècnics
en formació professional superior en
organitzacions d’activitats esportives,
animació sociocultural, comunicació
audiovisual, i
administració, entre
d’altres.
A l’acte de cloenda també hi han
participat el Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i
la Vicepresidenta i Consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme, Bel Busquets.
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L’ Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears (IdISBa) ha convocat un nou
programa per a la contractació
d’investigadors a la comunitat autònoma
de Balears, el programa d’incorporació
d’investigadors postdoctorals “FOLIUM”.

Els candidats seleccionats establiran i
lideraran noves línies d’investigació en
àrees considerades estratègiques per al
sistema de salut de les Illes Balears. La
concessió del contracte, per una durada
de 3 anys, va acompanyada de la dotació
d’un projecte de recerca amb un
La convocatòria s’ha fet pública en el pressupost de 102.000 €, així com el
BOIB de 16 de juny i ha estat oberta pressupost per a la contractació d’un
des del 17 de juny fins al 16 de juliol. tècnic de suport a la recerca.
El programa FOLIUM convoca 6 places
d’investigadors
postdoctorals,
per
incorporar-se a grups o línies de recerca
liderades de forma preferent per
investigadors emergents a l’IdISBa. La
segona convocatòria del programa,
prevista per al gener de 2019, incorporarà
6 investigadors postdoctorals més, i
s’assoliran així els 12 investigadors
postdoctorals que preveu el projecte.

Aquest programa s’emmarca dins el
projecte de captació de talent investigador
FuturMED, finançat en un 50% en càrrec
del Fons Social Europeu en el marc del
PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears.
Un dels objectius estratègics prioritaris
de l’IdISBa és dur a terme accions de
captació i retenció de talent en recerca
per tal d’assolir una massa crítica
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d’investigadors i consolidar l’ Institut
com un centre de referència en recerca
en salut que contribueixi al benestar de
la població, a la qualitat assistencial i
al desenvolupament d’un nou model
productiu basat en el coneixement i la
innovació, que impulsi la diversificació
del nostre model econòmic. Com a
resultat d’aquestes accions, el personal
contractat a l’IdISBa ha augmentat en
un 64 % entre el 2015 i el 2017.
Cal destacar que la Comissió Europea
va concedir a l’IdISBa el guardó
“Excel·lència en Recursos Humans en
Recerca” a principis de l’any 2017, pel
seu compromís en la millora contínua
de les polítiques de recursos humans.
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Durant l’any 2017, un total de 150.745
persones han estat ateses a Balears pel
servei ofert per l’IBSALUT d’informació
des de el transport sanitari eficient.
Aquest servei consisteix en la possibilitat
de poder accedir a la historia clínica del
usuari des del transport sanitari. Els
vehicles de transport sanitari urgent i no
urgent disposen de la dotació de
l’equipament de sistemes d’informació
i telecomunicacions, a més de la
implantació d’un sistema d’informació
per a la gestió del transport sanitari no
urgent. Aquest servei ha permès
desenvolupar un sistema d’informació
per emplenar informes d’assistència dels
diferents perfils que intervenen en
l’assistència.

L’equipament consisteix en equips de
radiocomunicacions, de geolocalització
i de comunicació de l’estat del vehicle
i dispositius sobre els quals instal•lar
aplicacions de gestió per emplenar els
informes d’assistència (en el transport
sanitari urgent) i de recollida de pacients
(en el transport sanitari no urgent)
Aquesta operació està cofinançada en
un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en
el marc del Programa Operatiu 20142020 de les Illes Balears i contribuirà
a millorar la qualitat de la prestació dels
serveis sanitaris implantant sistemes de
d’ajuda per a la presa de decisions dels
professionals sanitaris, millorar la qualitat
assistencial del transport sanitari i
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modernitzar els serveis públics a través
de la implantació de les tecnologies de
la informació (TIC). Tot això permetrà
contribuir a impulsar la e-Salut en el
territori de les Illes Balears.

