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ALTA PARTIPACIÓ A LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA
RESPOSTA DE LA UNIÓ EUROPEA A LA CRISI SANITÀRIA I
LES SEVES CONSEQÜENCIES SOCIOECONÒMIQUES
Recuperació, Transformació i Resiliència)
i el Govern de les Illes Balears (Pla
Estratègic d’Inversions IB 2030).

Per altra, banda s’ha informat que les
Illes Balears rebran un total de 485
milions d’euros en el període 2021-2027
procedents dels fons de la Política de
Cohesió de la Unió Europea, la qual cosa
suposa un increment rècord del 8,1%
respecte de l’import percebut en el període
anterior (2014-2020) dins del Marc
Financer Pluriennal (MFP) 2021-2027.
D'aquest import, el Govern de les Illes
Balears gestionarà 251 milions d’euros
per desenvolupar les seves iniciatives
d’inversió, la qual cosa suposa també un
S’ha destacat l’arribada a les Illes Balears rècord històric, que supera els 232 milions
de 300 milions d’euros del fons REACT- d’euros assignats per al període 2014UE (Ajuda a la Recuperació per a la 2020.
Cohesió dels Territoris d’Europa), que
estan destinats a ﬁnançar actuacions tals La jornada, organitzada pel Centre Balears
com contractació de personal sanitari, Europa i la Direcció General de Fons
adquisició d’EPI destinats al personal Europeus de la Conselleria de Fons
sociosanitari, reforç dels processos Europeus, Universitat i Cultura del Govern
d’inserció sociolaboral de col·lectius més de les Illes Balears, s’ha celebrat en
vulnerables afectats per la crisi econòmica format on-line i ha donat a conèixer la
i social, millora de les qualiﬁcacions posada en disposició als Estats Membres
professionals, millora de la capacitat de i regions de les iniciatives, recursos,
les infraestructures educatives i instruments que han dissenyat la Unió
sociosanitàries i impuls de la mobilitat. Europea (NEXT GENERATIONEU,
Les Illes Balears ha estat la segona Mecanisme de Recuperació i Resiliència,
Comunitat Autònoma en assignació de Fons REACT-UE, Fons Estructurals i
fons REACT-EU amb 261€ per càpita. d’Inversió), l’estat espanyol (Pla de
El passat dijous dia 17 de novembre es
va celebrar a Palma una jornada
informativa per donar a conèixer les
iniciatives que han posat en marxa la
Unió Europea, l’Estat espanyol i el Govern
de les Illes Balears per donar resposta a
la crisi sanitària originada per la pandèmia
de la COVID-19 i les seves conseqüències
socioeconòmiques i que han afectat amb
especial incidència a les Illes Balears.
Més d’un centenar de persones han
participat a la jornada.
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Han intervingut representats de la
Comissió Europea: María Canal-FontCuberta (Representació de la Comissió
Europea a Espanya),Valentina Corsetti
(DG Regio) i Ana Sanabria (DG
Empleo).
Per part de l’Estat Espanyol, han participat
Cristina Rehberger (Subdirectora General
de Programació y Evaluación de Fondos
Europeos del Ministerio de Hacienda y
Función Pública) i Mónica Garcés
(Subdirectora Adjunta de Programación
y Evaluación de la UAFSE del Ministerio
de Trabajo y Economia Social).
Per part del Govern de les Illes Balears,
han intervingut Miquel Company
(Conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura), Rosario Sánchez (Consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors) Félix
Pablo (Director General de Fons Europeus)
i Joan Carrió (Director de la Oﬁcina
d’Inversions Estratègiques).
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LA PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
INAUGURA LA NOVA ESCOLA DE SANT FERRAN DE
FORMENTERA FINANÇADA AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La presidenta del Govern de les Illes
Balears acompanyada de la presidenta
del Consell de Formentera i del conseller
d’Educació i Formació Professional han
inaugurat el nou centre d’educació infantil
i primària, així com la nova escoleta de
Sant Ferran de Formentera.
El projecte ha suposat la construcció
d’una escola de dues línies amb capacitat
per a 450 alumnes i una escoleta per a
74 infants, amb una inversió conjunta de
7 milions d'euros. La construcció de la
nova escola d’educació infantil i primària
ha estat seleccionada per part de la
Direcció General de Fons Europeus per
ser ﬁnançada pel fons REACT-UE com
a part de la resposta de la Unió Europea
a la pandèmia de la COVID-19, en el
marc del Programa Operatiu FEDER
2014-2020 de les Illes Balears amb una
inversió total de 5,8 milions d’euros. Pel
que fa a la construcció de l'escoleta
municipal ha estat ﬁnançada pel Consell
Insular de Formentera, amb una inversió
d'1,1 milions d’euros.
La nova escola és un centre de dues
línies, amb 6 unitats per a Educació
Infantil (3 a 6 anys) i 12 unitats per a
Educació Primària (6 a 12 anys).
Actualment, el CEIP de Sant Ferran
compta amb 328 alumnes i 30 professors.
L'ediﬁcació ocupa una parcel·la de 11.037
m2 als afores del nucli de Sant Ferran.
Es desenvolupa en forma de pinta, amb
un cos paral·lel al vial d'accés on

s'ubiquen els espais administratius així
com el menjador del CEIP i de l'escoleta
que poden fer-se servir d'aules matineres
per rebre els alumnes així com de sales
d'actes vinculades al carrer.
Els espais de Primària es desenvolupen
en tres pavellons, el primer dels quals
recull els espais comuns: biblioteca, aula
informàtica, sala de professors i aula
polivalent així com les aules de suport
i petit grup; i als altres dos pavellons
s'ubiquen les 12 aules tipus. La tipologia
del bloc d’aulari de Primària en planta
és la de passadís central amb aules a
cada costat. El porxo d'educació infantil
i de l'escoleta separa els espais d'esbarjo
d'aquests nivells del pati de primària.
Aquest porxo fa també d'element de
comunicació entre els patis de l'escoleta
i d'educació infantil. El gimnàs del CEIP
s'ubica al fons d'aquests mòduls.
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La presidenta Armengol ha destacat al
transcurs de l’acte que «una educació de
qualitat és l'element més integrador i el
que dona més possibilitats de futur a tota
la societat, de forma tant individual com
col·lectiva».
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BALEARS REBRÀ 485 MILIONS D’EUROS DE LA POLÍTICA DE
COHESIÓ DE LA UE 2021-2027, RÈCORD HISTÒRIC AMB UN
8,1% MÉS QUE EN EL PERÍODE ANTERIOR

el 75% i el 100% de la mitjana de la UE).
Es troben en aquest mateix grup Astúries,
Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó,
Comunitat Valenciana, Galícia, Regió de
Múrcia i La Rioja.
La distribució regional d'aquests fons és
conseqüència de l'aprovació deﬁnitiva dels
Reglaments que regulen els Fons
Estructurals i d'Inversió Europeus en el
període 2021-2027, en els quals es recullen
les condicions per a la programació i
execució d'aquests fons en l’esmentat
període. Aquests fons van dirigits a garantir
la cohesió econòmica, social i territorial
dins de la Unió Europea.
A través del FEDER es ﬁnancen actuacions
dirigides a reduir les disparitats entre els
nivells de desenvolupament de les diferents
regions de la Unió i a reduir el retard de
les zones menys afavorides, mitjançant la
participació en l'ajust estructural dels
territoris i la reconversió de regions
industrials en declivi, incloses, entre altres
mesures, promoure un desenvolupament
sostenible i afrontar els reptes
mediambientals.

Les Illes Balears rebran un total de 485
milions d’euros en el període 2021-2027
procedents dels fons de la Política de
Cohesió de la Unió Europea, la qual cosa
suposa un increment rècord del 8,1%
respecte de l’import percebut en el període
anterior (2014-2020). El Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública ha traslladat
a les comunitats autònomes la distribució
regional
dels
34.693
milions
pressupostats per la UE dins del Marc
Financer Pluriennal (MFP) 2021-2027 i
que es distribueixen entre el Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER)
i el Fons Social Europeu (FSE+).

per desenvolupar les seves iniciatives
d’inversió, la qual cosa suposa també
un rècord històric, que supera els 232
milions assignats per al període 20142020. Aquest import contribuirà a
aconseguir els objectius del pla
‘Estratègia d’inversions Illes Balears
2030’ en el marc d'una programació
El FSE+, per part seva, persegueix
ﬁnancera coherent a llarg termini.
l'objectiu de fer costat als Estats membres
i regions per aconseguir elevats nivells
En total, Espanya rebrà en el septenni
d'ocupació, una protecció social justa i
iniciat enguany 34.693 milions, que es
una mà d'obra capacitada i resilient,
distribueixen entre les comunitats
preparada per al món del treball, a més
autònomes atenent el seu nivell de
d'unes societats inclusives i cohesionades
desenvolupament econòmic respecte de
orientades cap a l'erradicació de la pobresa
la mitjana europea; una categorització
i al compliment dels principis establerts
D'aquest import, el Govern de les Illes que situa les Illes Balears dins el grup
en el pilar europeu de drets socials.
Balears gestionarà 251 milions d’euros de regions de transició (amb PIB entre
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CLAUSURA DEL PROGRAMA SOIB REACTIVA DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA, COFINANÇAT PEL FONS
SOCIAL EUROPEU

La presidenta del Govern, Francina
Armengol, ha participat a la cloenda del
programa SOIB Reactiva que ha
desenvolupat l’ajuntament de Palma i que
ha beneﬁciat en aquest municipi 272
treballadors i ha permès la contractació
de persones aturades per un termini de
quatre mesos.
El Programa SOIB Reactiva 2020 està
promogut pel SOIB i coﬁnançat pel Fons
Social Europeu en el marc dels Programes
Operatius d'ocupació juvenil i regional
2014-2020, pel fons de l’Estat a través
de la Conferència Sectorial i pel fons per
afavorir l’impuls del turisme sostenible
(ITS).

D’aquesta manera, el programa, dotat
amb un pressupost global de 22 milions
d’euros, ha implicat aportar un suport
econòmic sense precedents a les Illes
Balears per al foment de l’ocupació. Les
contractacions han estat de quatre mesos
(en lloc de sis mesos), amb la doble
intenció de donar cobertura al nombre
més gran possible de persones
desocupades i alhora assegurar el període
mínim de cotització per, si escau, accedir
a la percepció d’un subsidi amb
posterioritat.

Així, el programa ha permès la
contractació de 2.712 persones a les Illes
Balears. Totes van començar a treballar
a ajuntaments i consells insulars abans
Tres han estat els perﬁls d’aturats que del 30 de desembre del 2020 i, durant
ha atès aquest programa: d’una banda, quatre mesos, han dut a terme tota mena
s’han contractat persones aturades de de tasques relacionades amb els seus
menys de 30 anys; en segon lloc, s’han perﬁls professionals.
contractat majors de 30 anys amb més
d’un any a l’atur, i, en tercer lloc, també
s’han pogut contractar majors de 30 anys
que es van veure afectats directament per
la COVID-19 i, a conseqüència de la
pandèmia, van quedar sense feina.
El programa SOIB Reactiva ha implicat
un gran esforç per part del SOIB en
matèria de foment de l’ocupació i ha
suposat atorgar una assistència especíﬁca
tant als col·lectius habituals amb necessitat
d’ocupació (joves aturats i aturats de
llarga durada) com a altres col·lectius
emergents que han quedat molt malmesos
per l’aturada de l’activitat econòmica
que ha provocat la COVID-19.
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En el cas dels treballadors contractats
per l’ajuntament de Palma, algunes de
les tasques que han desenvolupat durant
aquests mesos han estat les següents:
cuidar les plantes del viver municipal,
explicar als nins i nines de col·legis de
Palma la importància del comerç de
proximitat, fer feina en els projectes de
reforma de les galeries de la plaça Major,
catalogar 2.000 monedes antigues,
esterilitzar moixos salvatges de colònies,
netejar les escoletes municipals amb
especial cura en la desinfecció per la
COVID-19, atendre sol·licituds a l’àrea
de Benestar Social, arreglar desperfectes
a la Policia Local, Bombers i IME, netejar
les voreres del bosc de Bellver.
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JORNADES SOBRE ESTRATÈGIES PER GESTIONAR LA
POSIDÒNIA MORTA I ELS SISTEMES PLATJA-DUNA EN EL
MARC DEL PROJECTE EUROPEU POSBEMED2
zones protegides. El taller internacional,
impulsat per la UICN, compta amb més
de 65 participants procedents de governs
regionals i locals de vuit països
mediterranis.
Els participants treballen conjuntament
per explorar i compartir, dins el sector
turístic, estratègies per potenciar la idea
de platja natural mediterrània on la
posidònia es part del paisatge tant submarí
com de la pròpia platja i que la seva
presència no es sinònim de brutor sinó de
bona salut de l'ecosistema de la platja.
Durant la jornada, els participants coneixern
el paisatge costaner que forma la posidònia,
així com els protocols especíﬁcs de retirada
de la posidònia al municipi de Calvià.

La Conselleria de Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears
ha col·laborat en la celebració d’unes
jornades liderades per la Unió
Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN) dins el marc del projecte
POSBEMED2 on s’han presentat les
polítiques desenvolupades en matèria de
gestió i retirada de la posidònia a les
platges de les Illes Balears en el marc
del Decret Posidònia, aprovat en 2018,
com a exemple de bones pràctiques per
a altres regions mediterrànies.

i d’àrees marines protegides de les Illes
Balears, Comunitat Valenciana, Sardenya,
Creta, Montenegro, Xipre, Regió de
Provença-Alps-Costa Blava, Còrcega
(França), Croàcia, Albània, Attika i
Macedònia (Grècia)

El projecte POSBEMED2 té com a
ﬁnalitat aplicar els resultats del projecte
previ per desenvolupar estratègies de
planiﬁcació que reconeguin el valor de
la posidònia en el sistema platja-duna i
s’integrin en l’estratègia de costa, alhora
que es fan feines de conscienciació amb
POSBEDMED2 està coﬁnançat pel Fons les parts implicades, així com educació
Europeu de Desenvolupament Regional ambiental.
(FEDER) en el marc del Programa de
Cooperació Territorial Europeu Interreg- L’objectiu de la trobada és debatre i
Med. La trobada compta amb la presència planiﬁcar estratègies per gestionar la
de gestors de l’àmbit turístic, ambiental posidònia de les platges, especialment a
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Així mateix, aquest esdeveniment ha posat
les bases d’una carta de compromís, que
cercarà el suport d’altres regions i actors
de la Mediterrània, de forma que la feina
desenvolupada durant el projecte segueixi
tenint continuïtat més enllà del tancament.
Hem de recordar que a principi de setembre
i dins el marc d’aquest mateix projecte
POSBEMED, es va organitzar una jornada
a Campos per avançar en un pla estratègic
per a la gestió de la posidònia al Parc
Natural d’Es Trenc.
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BALEARS NOVAMENT GUARDONADA AMB EL MILLOR
PROJECTE NACIONAL FINANÇAT AMB FONS FEDER DE LA UE

Locals, així com de la pròpia Comissió
Europea, participants en l'Acte han valorat
amb els seus vots la qualitat del projecte.
D'aquesta forma, Balears es converteix
en la regió més guardonada d'Espanya i
la primera que repeteix aquesta màxima
distinció al millor projecte nacional
ﬁnançat pel FEDER, després d'aconseguirho per primera vegada l'any 2017 per la
construcció del Casal d’Infants i Joves
de Camp Redó. Cal recordar, també, que
el 2019 el projecte “Instruments de ciència
ciutadana per a la detecció i control de
la vespa asiàtica invasora”, impulsat per
El projecte de millora de l'equipament Comunitats Autònomes i l'Administració un equip de la UIB liderat per la
cientíﬁc del SOCIB, que permet augmentar General de l'Estat que s'han dut a terme investigadora Mar Leza, va aconseguir
les capacitats existents en l'àmbit de la amb el suport ﬁnancer de la UE.
alçar-se amb el Segon Premi.
recerca sobre el medi ambient marí i
costaner en Balears, ha aconseguit el Rosa Rodríguez, del Servei de Estratègia El conseller de Fons Europeus, Universitat
Primer Premi al millor projecte nacional Corporativa, Comunicació i Cultura i Cultura, Miquel Company, ha felicitat
ﬁnançat pel Fons Europeu de Oceànica del SOCIB, va ser l'encarregada al SOCIB i als autors del projecte pel
Desenvolupament Regional (FEDER).
d'explicar el funcionament de la nova seu "incansable treball per continuar
tecnologia marina adquirida, que ha
suposat una inversió de 946.425 €.
Especialment, el funcionament dels gliders,
petits submarins no tripulats, d'uns 2
metres de llarg, que s'utilitzen per obtenir
variables essencials de l'oceà, com la
temperatura, salinitat, cloroﬁl·la i oxigen,
entre d'altres. Aquesta informació és de
gran importància per als càlculs dels
models de predicció oceànica relacionats
amb el temps oceànic, el canvi climàtic
L'esdeveniment, que serveix per difondre i la circulació oceànica, com per exemple,
la importància de la Política de Cohesió els corrents.
europea com a eina per impulsar el
desenvolupament econòmic, el progrés La majoria dels més de 300 assistents
social i la sostenibilitat ambiental a representants dels diferents organismes
Espanya, va permetre conèixer els millors de l'Administració General de l'Estat, les
projectes seleccionats per totes les Comunitats Autònomes i les Entitats
Aquest guardó s'ha atorgat durant els
Actes de Política Regional i Fons Europeus
a Espanya corresponents als anys 2020
i 2021, organitzats pel Ministeri d'Hisenda
i Funció Pública que, en aquesta ocasió,
s'han hagut de celebrar de manera
telemàtica durant els dies 15 i 16 de
desembre a causa de la pandèmia de
Covid-19.
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ampliant els nostres coneixements sobre
l'entorn marí". Així mateix, ha agraït a
l'equip de gestió del programa FEDER
de la Direcció General de Fons Europeus
"la seva professionalitat i dedicació, que
situen a la nostra Comunitat entre les
més complidores i rigoroses" en matèria
de ﬁnançament europeu.

Per la seva banda, el director general de
Fons Europeus, Félix Pablo, ha aﬁrmat
que aquest reconeixement és “un altre
indicador que demostra, una vegada més,
la bona gestió que es fa en Balears amb
el ﬁnançament europeu, i de la
importància d'aquests fons per contribuir
a una economia més sostenible i basada
en el coneixement”.
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ELS USUARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ JA
PODEN VIATJAR AMB LA TARGETA INTERMODAL AL BUS DE
L’EMT DE PALMA

A partir del mes de novembre els usuaris
del transport públic interurbà que disposen
de targeta intermodal, poden utilitzar la
mateixa targeta per viatjar en l’EMT de
Palma. Des de juliol i ﬁns ara, només
es podia fer a les línies que arriben als
hospitals, però des d’avui ja es pot usar
a totes les línies de la xarxa del bus urbà.
Per fer possible aquesta integració el
Consorci de Transports de Mallorca ha
cedit gratuïtament a l'EMT prop de 200
màquines de venda i 400 equips de
validació de bitllets. Per a la seva part
l'EMT assumeix les despeses de
conservació i manteniment derivades de
la utilització de les màquines. La inversió
en els equipaments tecnològics és ﬁnançat

pel Govern de les Illes Balears i coﬁnançat
pel Fons Europeus de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del
Programa Operatiu de les Illes Baleares
2014-2020.

la integració tarifària que té per objectiu
facilitar els transbordaments entre les
xarxes d'autobús urbana i interurbana i
d'aquesta manera fomentar l'ús del
transport públic.

La primera passa de la integració fou la
incorporació de la targeta ciutadana a la
línia de metro M1. Així doncs des de
setembre de 2018 es pot viatjar a la línia
de la UIB, amb itinerari entre la plaça
d'Espanya i la Universitat de les Illes
Balears, amb la targeta de la xarxa urbana.
El transbordament és gratuït entre EMT
La targeta intermodal s'ha de validar tant i metro, sempre que es realitzi dins dels
a l'entrada com a la sortida del bus TIB 90 minuts següents a la primera validació
i a partir d'ara també s'haurà de validar, de la targeta. La mesura ha tingut una
només en pujar, al bus de l'EMT. El bona acollida i només enguany ﬁns a
viatge amb l'EMT és gratuït sempre que ﬁnals d’octubre ja són 12.718 persones
es combinin les dues xarxes. Per fer el les que han viatjat amb la targeta
transbordament entre el TIB i l’EMT es ciutadana fent 247.253 viatges.
disposa de 60 minuts a partir de la
validació de sortida, i en el cas del trajecte S’estima que es realitzaran un total
invers, EMT i TIB, es disposa de 90 d’1.173.666 viatges anuals dins els busos
minuts a comptar des de la validació de l’EMT utilitzant la targeta intermodal
i un nombre molt important de ciutadans
d’entrada.
es veuran beneﬁciats amb aquesta nova
Amb l'entrada en vigor d'aquesta nova mesura. Aquest serà un incentiu més
mesura, es consolida la segona fase de per utilitzar el transport públic tant en
l'àmbit interurbà com a dins Palma.
L’usuari ja no necessita tenir dues targetes
de transport diferents. D’aquesta manera
el viatge és més còmode i a més també
més econòmic. Perquè si es fa
transbordament entre les línies del TIB
i les de l’EMT, excepte les d’aeroport,
el trajecte amb l'EMT és gratuït.
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COMENCEN LES OBRES DE LA RESIDÈNCIA DEL QUARTER DE
SANTIAGO DE MAÓ QUE ES FINANÇA AMB FONS EUROPEUS

primera vegada que la Unió Europea
ﬁnança equipaments de serveis socials
de la comunitat. "Un dels sectors
econòmics manco desenvolupats al conjunt
d'Espanya i les Balears és l'economia de
les cures, les residències, els centres de
dia i l'ajuda a domicili, i així ho ha entès
Europa quan ha aprovat el ﬁnançament
d'aquests projectes. És la primera vegada
que les Illes Balears reben ﬁnançament
per a residències. Invertir en equipaments
socials és invertir en llocs de feina
deslocalitzables i qualiﬁcats, alhora que
és invertir en cohesió social", destaca
Fina Santiago.
Aquesta nova residència per a persones
grans dependents s'integrarà dins la Xarxa
Pública d'Atenció a la Dependència.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports
ha donat el vist i plau a l'inici de les
obres de la nova residència del quarter
de Santiago de Maó. El nou ediﬁci que
comptarà amb 120 places per a persones
majors dependents preveu donar resposta
a les necessitats actuals en matèria
d'assistència i atenció a la gent gran i
afrontar les necessitats futures.
La nova residència estarà ubicada en el
nucli urbà de Maó, en concret a l'antic
quarter de Santiago. El projecte s'adapta
a l'entorn i tindrà una superfície
construïda de 6.803 metres quadrats
repartits en planta baixa, dues plantes
pis i aparcament de servei soterrat.

ﬁnancen amb els fons REACT-UE,
d’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió
i els Territoris d’Europa en el marc del
Programa Operatiu FEDER 2014-2020
de les Illes Balears.
Cal recordar que aquest és un dels primers
projectes que ja estan autoritzats per la
Unió Europea dins els 300 milions d’euros
assignats a la comunitat autònoma en el
repartiment
d’aquests
recursos
extraordinaris destinats principalment a
reforçar els serveis públics fonamentals
(sanitat, educació i serveis socials) i a
la recuperació de l’economia i l'ocupació
per fer front als efectes de la pandèmia
de la COVID-19.

Les obres tenen un cost previst de 10,3 La consellera d'Afers Socials i Esports,
milions d'euros i 9,6 milions d'ells es
Fina Santiago, recorda que aquesta és la
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