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4 ANYS MÉS AL SERVEI DE
LA CIUTADANIA
El projecte progressista que hem impulsat els darrers quatre anys les forces
que signem aquests acords ha permès que la nostra societat avanci cap a la
prosperitat econòmica i que aquesta sigui més compartida, creant ocupació i
distribuint millor la riquesa que es genera. Però també ha permès als nostres
ciutadans i ciutadanes caminar cap al progrés social, amb la recuperació de drets,
el reforçament dels serveis públics essencials i l’establiment d’un clima de pau
social i de diàleg.
Tot plegat ha contribuït a dibuixar unes Illes Balears més justes, més obertes,
més tolerants amb la diversitat i més agosarades a l’hora d’afrontar els reptes del
futur.
Ara cal consolidar les actuacions que ens han permès avançar. Ara hem
d’aprofundir en les polítiques que ens condueixin cap a un model econòmic i
social que redistribueixi millor el creixement i redueixi la desigualtat. Ara hem de
reforçar les accions que situïn les persones en el centre de decisions, prioritzant
la millora de la seva qualitat de vida. Ara és quan més ens cal mantenir l’objectiu
de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica. Ara és quan hem de donar
passes fermes per assolir més democràcia, per obrir nous espais de llibertat i
conformar unes Illes Balears que avancen decidides cap a la igualtat i la justícia
social, unes Illes Balears d’oportunitats per a tothom.
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#1 SERVEIS PÚBLICS
Després de recuperar els serveis públics essencials de les retallades que havien
sofert en el passat, amb més professionals i més i millors serveis, ara cal continuar
millorant els seus estàndards de qualitat i incrementar-ne l’oferta.
I això vol dir que la gratuïtat i la universalitat de l’educació es pugui eixamplar a
l’etapa de 0 a 3 anys, però també a la universitària. Vol dir una aposta encara més
decidida per la Formació Professional. Vol dir intensificar el sistema d’ajuts públics
per afavorir la igualtat d’oportunitats dels nostres ciutadans i ciutadanes. I vol
dir apostar per l’educació pública, com ja s’ha fet a l’anterior legislatura, parlant
amb la societat civil i arribant als 1.000 milions d’euros en Educació, com a pilar
fonamental d’una societat justa i igualitària.
L’aposta per defensar la sanitat pública i universal i per un augment en la qualitat
de l’atenció sanitària pública ens demana mantenir la política d’ampliació i
de consolidació de plantilles, d’increment de la cartera de serveis i de millora
d’infraestructures sanitàries en l’àmbit d’atenció primària, en l’hospitalari i en el
d’atenció a la cronicitat.
La reactivació, el passat mandat, de les polítiques de dependència, que
han incrementat el nombre de beneficiaris i han reduït els temps d’espera,
s’intensificarà amb més oferta de places de residència i amb més atenció
domiciliària. També s’incrementarà l’atenció a la resta de col·lectius vulnerables,
amb el desplegament de concerts amb el tercer sector social.
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educació
1

Estendrem de forma progressiva la
xarxa educativa universal i gratuïta a l’etapa
de 0 a 3 anys, tal com ja hem acordat al
Pacte per a la igualtat a l’educació infantil.

2

Completarem el Pla d’Infraestructures
Educatives per garantir la millora i ampliació
de l’oferta de places i per continuar
rebaixant les ràtios d’alumnat per aula.
També seguirem augmentant els esforços
per anar reduint les aules modulars dels
centres escolars.

3

Incrementarem els centres
integrats, de manera que s’hi pugui cursar
tot l’ensenyament primari i secundari i
impulsarem un pla pilot per implementar
centres educatius de 0 a 6 anys.

4

Millorarem i estabilitzarem la plantilla
docent articulant un acord d’estabilitat
que garanteixi suficient oferta pública
d’ocupació.

5

Defensarem la derogació de la
LOMCE.

6

Proposarem una llei d’educació
específica per a les Illes Balears que inclogui
un finançament adequat del sistema
educatiu, amb la finalitat de dotar-lo amb
els recursos necessaris per desenvolupar un
model de qualitat, gratuït i universal, d’acord
amb la comunitat educativa.

7

Ampliarem la política de beques,
fent especial èmfasi en l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu
(NESE), i articularem més ajuts per a
activitats extraescolars.

8

Rebaixarem la ràtio d’alumnes per
cada orientador fins arribar a la recomanació
que fa la UNESCO.

9

Incrementarem les ajudes de material
escolar i, de forma progressiva i per nivells
de renda, avançarem cap a la gratuïtat del
material escolar necessari.

10

En col·laboració amb els ajuntaments,
impulsarem l’obertura de centres educatius
els horabaixes per a activitats extraescolars i
de reforç en idiomes i, de forma progressiva,
finançarem els costos que suposen per a les
famílies.

11

S’elaborarà un pla integral per
ampliar l’oferta d’FP en totes les modalitats:
amb més cicles de grau mitjà i superior,
més centres integrats i amb una FP dual
més àmplia i més vinculada als sectors
productius.

12

Enfortirem el sistema d’ajuts als
estudiants universitaris i d’FP i aplicarem,
progressivament i en funció de la renda, la
gratuïtat de la primera matrícula.

13

Fomentarem la coeducació i
impulsarem una educació respectuosa amb
la diversitat d’orientació sexual i la identitat
de gènere.

14

Farem especial esment perquè tots
els professionals de la comunitat educativa
rebin formació en perspectiva de gènere.

15

Seguirem fomentant l’alimentació
saludable i de Km0 per als centres escolars.
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salut
16

Continuarem amb la política de
reforç de la xarxa sanitària pública,
desenvolupant nous centres d’atenció
primària, garantint la contractació de
suficient personal sanitari i ampliant la
cartera de serveis.

17

Seguirem amb la reducció de les
llistes d’espera sanitàries amb més recursos
per a l’atenció hospitalària i amb un major
apropament de serveis especialitzats als
pacients de cadascuna de les quatre illes.

18

Avançarem en l’estabilitat de
les plantilles sanitàries amb noves
convocatòries que redueixin la interinitat
dels professionals.

19

Impulsarem un espai sociosanitari,
fortament connectat a l’atenció a la
dependència, amb el desenvolupament
d’una xarxa d’atenció a la cronicitat.
Aquesta xarxa disposarà de centres de
referència com Son Dureta, Verge del Toro,
Can Misses i el futur hospital de Felanitx.

20

Desenvoluparem una llei
d’addiccions que regularà la ludopatia i
altres malalties.

21

Continuarem incorporant infermeres
i infermers a la sanitat pública de forma
progressiva per assolir la mitjana estatal de
8,8 professionals per cada mil habitants.
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22

Augmentarem els serveis de salut
mental, sobretot l’atenció a infants i joves,
especialment en la lluita contra la ludopatia
i la prevenció del suïcidi. Incorporarem
psicòlegs clínics i infermeres especialistes
a atenció primària i avançarem en la
construcció d’un centre terapèutic d’infants
i joves de salut mental.

23

Augmentarem l’assistència
bucodental de forma progressiva.

24 Dimensionarem el personal mèdic i
d’infermeria per garantir que no passin més
de 48 hores per a una cita no urgent en
atenció primària.

25

Assegurarem que cap persona
malalta es queda sense la medicació
necessària per raons econòmiques.

26.

Elaborarem una Llei de prevenció
de l’obesitat i el sedentarisme que inclogui
mesures que fomentin l’alimentació
saludable.

27

Implantarem, de forma progressiva,
la gratuïtat de les vacunes recomanables.

28

Revisarem els concerts i contractes
amb la sanitat privada per fer els ajustaments
necessaris en sanitat pública amb l’objectiu
d’aconseguir una major autonomia i una
menor dependència externa.
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serveis socials
29

Reforçarem l’atenció a la
dependència posant en funcionament
les residències de persones majors ja
projectades de gestió pública, continuant
la construcció de més places residencials
i de centres de dia i activant el programa
per a familiars cuidadors.

30

Continuarem desplegant el
sistema de concertació de serveis socials
a col·lectius vulnerables amb la xarxa
d’entitats del tercer sector.

31

36

Ampliarem i garantirem el servei
d’ajuda a domicili a nuclis familiars amb
infants en situació de dependència i
malalties greus.

37

Impulsarem mesures per a fomentar
la convivència intercultural i de gestió de la
diversitat.

38

Desenvoluparem la Llei de la infància
i l’adolescència, desplegant la xarxa
d’atenció a infants i adolescents en l’àmbit
comunitari.

Incrementarem el pressupost
dedicat a polítiques de cooperació al
desenvolupament.

Seguirem treballant per eradicar la
pobresa infantil.

32

40

Aprovarem una llei de protecció dels
drets de les persones majors.

33

Ampliarem i consolidarem mesures
d’ingressos bàsics, ampliant el perfil de
perceptors de renda social.

34

Seguirem fomentant l’alimentació
saludable i de Km0 a les residències i
centres de dia.

35

Articularem la carpeta social única,
que gestioni i informi la ciutadania sobre
tots els recursos, prestacions econòmiques
i serveis públics disponibles per atendre les
seves necessitats.

39

Reclamarem al Govern de l’Estat
recuperar el finançament i els pagaments
acordats en qüestions de dependència
d’abans de la crisi.

41

Amb la finalitat de complir amb la
Llei del Tercer Sector de forma progressiva,
aprovarem un pla d’ajudes pel finançament
de nous serveis per a persones amb
discapacitat i dependència. Aquests nous
serveis seran gestionats pel Tercer Sector i
seran objecte de concertació pública.
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#2 GRANS REPTES
Si hi ha tres grans reptes de futur que tothom coincideix a assenyalar, aquests són el
d’afavorir l’accés a un habitatge dels nostres ciutadans i ciutadanes, el de configurar
una mobilitat més sostenible per a la nostra terra i el d’avançar cap a la transició
ecològica i energètica per afrontar el canvi climàtic. I precisament aquestes han de
ser tres de les nostres prioritats els propers quatre anys.
En els quatre anys anteriors hem posat les bases per recuperar la política
d’habitatge públic, amb una llei d’habitatge que ara hem de desplegar i amb un pla
d’habitatge que ja s’està desenvolupant. Ara es tracta de convertir l’accés a una
llar digna en un dret real, de la mateixa manera que ho és la sanitat, l’educació o
l’atenció a la dependència. I ho hem de fer perquè sabem que només si garantim
aquest dret farem possible que molts ciutadans i ciutadanes puguin configurar el seu
projecte vital.
El mateix passa amb la mobilitat. Hem de fer que el transport col·lectiu sigui més
eficient, més ràpid, més còmode, més econòmic i més sostenible perquè pugui
competir amb el transport privat. I hem de seguir el camí traçat pel Pla de mobilitat
impulsat aquests quatre anys, desplegar les noves concessions de transport
interurbà, afavorir una millor connectivitat amb el metro i començar el projecte del
tramvia de Palma.
Aquests darrers quatre anys, les Illes Balears s’han situat al capdavant de l’Estat
en la lluita contra el canvi climàtic, amb una llei que traça el camí a seguir per fer
efectiva la transició cap a energies netes. Una llei pionera, que situa a l’arxipèlag a
l’avantguarda i que inclou mesures valentes per fer possible un canvi de model que
ens permeti arribar a l’any 2050 sense energies fòssils.
Aquesta llei s’haurà de començar a aplicar i desenvolupar aquest mandat, afavorint
la instal·lació d’energies renovables i potenciant l’ús del transport col·lectiu i de
vehicles no contaminants. Però també caldrà avançar en l’aplicació de mesures
per pal·liar els efectes del canvi climàtic. Caldrà desenvolupar igualment la Llei
de residus, que combat el plàstic i els productes d’un sol ús. I caldrà avançar en
l’ampliació de zones protegides i intensificar la política de millora d’infraestructures
hidràuliques.
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habitatge
42

50

Aprovarem una normativa amb
mesures extraordinàries per garantir l’accés
a l’habitatge i desenvoluparem el decret
d’emergència en matèria d’habitatge.

Augmentarem el pressupost dels
ajuts per al lloguer de l’habitatge amb una
línia específica per facilitar l’emancipació
dels joves.

43

51

Desplegarem reglamentàriament
la llei d’Habitatge, fent èmfasi en el dret a
l’habitatge especialment per a col·lectius
vulnerables.

44

Crearem l’Observatori de Preus
de l’Habitatge, organisme encarregat
d’analitzar el mercat immobiliari i proposar
mecanismes per controlar els preus, creant
un índex públic de preus de l’habitatge.

45

Incrementarem el parc d’habitatge
social de lloguer de gestió pública.

46 En aquells territoris on no hi hagi sòl
públic urbà o urbanitzable, apostarem per
la compra pública.

47

Fomentarem la formació de
cooperatives en cessió d’ús per una durada
determinada i promourem la cessió de sòl
públic.

48

Desenvoluparem l’oficina de
l’habitatge buit creada a la Llei d’Habitatge,
per detectar i captar habitatges buits i
llogar-los.

49

Establirem una borsa específica de
lloguer social per facilitar l’emancipació
dels joves.

A través del tram autonòmic de
l’IRPF, establirem incentius als petits
tenidors arrendadors que fixin preus
accessibles i socialment responsables i als
que fomentin lloguers de llarga durada.

52

Impulsarem el Servei
d’Acompanyament i Assessorament en
matèria d’habitatge a totes les illes per tal
que cap desnonament s’efectuï sense la
preceptiva notificació als Serveis Socials
comunitaris.

53

Demanarem la derogació de les
disposicions de la Llei d’emprenedors
estatal, que obre la porta perquè els
estrangers puguin aconseguir visat i
autorització de residència a canvi de
l’adquisició d’habitatges de més de
500.000 euros.

54

Instarem a revisar la fiscalitat sobre
l’habitatge, especialment sobre les societats
patrimonials, incloses les SOCIMI (Societats
Cotitzades Anònimes d’Inversió al Mercat
Immobiliari), exemptes del pagament de
l’impost de societats i amb una bonificació
del 95 % de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.
Ho farem per fomentar l’habitatge
assequible i dotar l’administració de majors
recursos per desenvolupar les polítiques
d’habitatge necessàries.
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mobilitat
55

60

Desenvoluparem el Pla Director
Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.
Entre altres accions, suposarà impulsar
amb recursos propis i de l’Estat la connexió
amb metro fins al Parc Bit i Son Espases i el
projecte de tramvia o trambús a l’aeroport
i la badia de Palma i la connexió ManacorArtà. També avançarem en la connexió
entre Manacor i Cala Ratjada i entre Sa
Pobla i Alcúdia. Així mateix, estudiarem
l’arribada del tren fins a Felanitx i altres
indrets.

Millorarem infraestructures,
freqüències i capacitat de la xarxa
ferroviària.

56

63

Aprovarem una llei de mobilitat
sostenible per impulsar xarxes de transport
sostenibles i alimentades amb energies
netes.

57

Promourem la mobilitat col·lectiva
de persones treballadores, tot implicant
les empreses en els plans de gestió de la
mobilitat.

61

Implantarem les noves rutes i
freqüències de transport interurbà per
carretera.

62

Millorarem el finançament del
transport públic a Menorca i Eivissa i
continuarem amb el desplegament de la
Llei per a la sostenibilitat mediambiental i
econòmica de l’illa de Formentera.

Avançarem en la integració tarifària
i fomentarem nous sistemes de preus
que premiïn l’ús del transport públic. Així
mateix, estudiarem la reducció de preus
per fer el transport públic accessible per a
tothom.

Reclamarem noves rutes directes
de les Illes amb la Península amb preus
màxims, així com la cogestió de ports i
aeroports.

58

Reclamarem a l’Estat que pagui
íntegrament la bonificació del 75% del
Transport marítim entre illes.

Potenciarem els cotxes multi usuaris,
els cotxes compartits, aparcaments
dissuasius i d’enllaç, amb una funció
dissuasiva del transport privat, ben
connectats a la xarxa de transport públic.

59

Impulsarem el control de vehicles de
lloguer i potenciarem que siguin elèctrics.
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sostenibilitat i transició ecològica
66

Les Illes Balears es comprometen
amb els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides per a
l’any 2030.

67

Treballarem per reduir un 40% les
emissions l’any 2030 i assolir una quota
de renovables superior al 35%.

68

Reclamarem finançament al
govern de l’Estat per a la transició
energètica de les Illes Balears.

69

Impulsarem un pla d’inversió
pública i privada per desenvolupar
parcs fotovoltaics i instal·lacions
d’autoconsum, prioritzant la ubicació
en sòls urbans.

70

Ampliarem la xarxa de punts de
recàrrega elèctrica per disposar-ne de
mil l’any 2025.

71

73

Reforçarem la protecció del
territori amb més parcs naturals,
l’ampliació del Parc de s’Albufera i la
continuació de l’ampliació del Parc de
Llevant.

74

Proposarem la creació de
la reserva marina de la Serra
de Tramuntana i defensarem el
manteniment de la gestió del Parc
Nacional de Cabrera.

75

Reclamarem a l’Estat les
competències de gestió del litoral i
costes.

76

Aprovarem una llei del paisatge
que serveixi per millorar la protecció i
gestió del territori.

77

Elaborarem una nova Llei per a la
Conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO).

Crearem l’Institut de l’Energia
de les Illes Balears per comercialitzar
energia, fomentar les energies
renovables, l’estalvi i l’autoconsum,
i per lluitar contra el canvi climàtic
i acabar amb la pobresa energètica.
També seguirem fent feina per garantir
els subministraments bàsics.

Col·laborarem amb la resta
d’institucions per incentivar els
comportaments responsables en
consum d’aigua (per afavorir l’estalvi) i
generació de residus (per afavorir-ne la
reducció en consonància amb la Llei de
Residus).

72

79

Desplegarem totes les previsions
de la Llei de canvi climàtic com a
instrument necessari per transitar
cap a unes illes amb emissions zero
i un transport públic sostenible
mediambientalment.

78

Executarem totes les mesures
previstes a la nova Llei de residus i sòls
contaminats per anar cap a unes illes
residu zero, especialment les que fan
referència a la creació de l’Ens públic
de Residus de les Illes Balears. També
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estudiarem, en funció del compliment
dels objectius de la llei, la creació d’un
cànon ambiental al tractament finalista
dels residus.

80

Impulsarem les inversions
necessàries per garantir la correcta
depuració d’aigües residuals i posarem
les bases per avançar en una major
reutilització de l’aigua (depuració
terciària), reclamant a l’Estat les
inversions necessàries.

81

Afavorirem una major recuperació
dels aqüífers, limitant l’extracció dels
més vulnerables, interconnectantlos entre ells, aprofitant la xarxa de
dessaladores i completant la xarxa
de distribució en alta. Tot això,
amb l’objectiu també de garantir el
subministrament d’aigua potable a tots
els municipis.

82

Reclamarem la protecció de la
mar balear, prohibint les prospeccions,
creant una zona de control d’emissions
per a millorar la qualitat de l’aire i
limitar les emissions dels vaixells.
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83

Continuarem amb la protecció
de la posidònia oceànica, la seva
cartografia i les campanyes de
vigilància de fondeigs.

84

Elaborarem una llei d’agents de
medi ambient i reforçarem la disciplina
ambiental.
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#3 MODEL ECONÒMIC
Les Illes Balears han de seguir pel camí del progrés social i de la millora de la qualitat
de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, afavorint un repartiment més compartit del
creixement econòmic i amb millores salarials i de les condicions laborals.
Per fer-ho possible, cal abordar una millora del model productiu que permeti augmentar
la competitivitat de les nostres illes i la productivitat de les nostres empreses. Una
millora que passa per potenciar la modernització i la internacionalització dels nostres
sectors productius i, a la vegada, fomentar la innovació tecnològica, el coneixement i
la investigació, com es va començar a fer la passada legislatura amb el model de Sol i
Dades, afavorint la diversificació econòmica i convertint les Illes Balears en un lloc atractiu
per la seva connectivitat amb tota Europa i la seva accessibilitat tecnològica.
Una millora del model que passa també per potenciar l’economia que prioritza els valors
socials i ecològics afegits per sobre de la consecució del benefici immediat, a través del
cooperativisme, el tercer sector, el comerç just i responsable, nous models energètics,
l’agricultura ecològica, l’economia local i de proximitat o l’economia circular.
Una economia més humana que, en definitiva, contribueixi a millorar la qualitat de vida de
la ciutadania.
Per aconseguir-ho, cal afavorir un clima de cooperació empresarial i benestar laboral
que incentivi la formació dels treballadors i l’aprofitament de sinergies empresarials a
mig termini. És aquí, precisament, on els dos objectius -millorar la productivitat i situar el
benestar de les persones al centre del model- es converteixen en un de sol: transitar cap
a un model sostenible econòmicament, mediambientalment i socialment.
I tot això dependrà, en bona part, d’una millora en els recursos públics. Per això serà
clau un nou sistema de finançament, que haurà d’arribar de l’Estat, de la mateixa manera
que la part fiscal del Règim Especial, amb beneficis fiscals a les empreses per afavorir
la inversió i millorar la seva modernització, diversificació i competitivitat en el marc d’un
sistema fiscal autonòmic que ha de continuar essent progressiu.

12

#3 MODEL ECONÒMIC

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

finançament i fiscalitat
85

90

Negociarem amb la resta de
comunitats autònomes i l’Estat un nou
sistema de finançament que ha de
contribuir a millorar els recursos de que
disposen ara les Illes Balears, defensant el
principi d’ordinalitat i altres mesures com la
condonació de part del deute.

Implementarem progressivament una
fiscalitat verda, per tal de potenciar la lluita
contra el canvi climàtic i afavorir la reducció
d’emissions contaminants.

86

92

Farem feina per desenvolupar
el Règim Especial de les Illes Balears,
incorporant un nou eix fiscal i desplegant
inversions de l’Estat via convenis en
matèria de mobilitat, infraestructures
hidràuliques i energètiques i altres
projectes.

87

Reclamarem el pagament del deute
de l’antic Conveni de Carreteres.

88

Crearem una deducció de l’IRPF per
la compra de vehicles elèctrics per part
dels particulars i per la instal·lació de punts
de recàrrega de vehicles elèctrics, tant a
l’habitatge particular com a comunitats de
propietaris.

89

Bonificarem als Ajuntaments
l’impost de matriculació per a vehicles
elèctrics i l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que prevegin la
instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles.
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91

Estudiarem la revisió de les finalitats
de l’Impost de Turisme Sostenible.
Reclamarem a l’Estat la revisió dels
aspectes més lesius de la Llei Orgànica
d’estabilitat pressupostària (Llei Orgànica
2/2012).

93

Renovarem el Pla de Lluita contra el
Frau Fiscal per a la legislatura 2019-2023.

#3 MODEL ECONÒMIC

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

ocupació i conciliació
94

Fomentarem el diàleg social
permillorar la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de les empreses i
professionals. Així mateix, fomentarem
la negociació col·lectiva com a forma
per a millorar la productivitat i la
democratització dels guanys de les
empreses.

95 .

Exigirem a l’Estat la derogació de
la darrera reforma laboral i farem feina
amb l’Estat per aprovar un nou Estatut
dels Treballadors que inclogui mesures
per fomentar la qualitat de l’ocupació.

96

Estendrem el Pla de Lluita contra
la Precarietat al control d’horaris
laborals, seguint reforçant la Inspecció
Laboral.

97

Desenvoluparem l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral
per implantar mesures de reducció de
la sinistralitat, reconeixement de les
malalties professionals i prevenció dels
accidents de treball.

98

Enfortirem les estratègies per
fomentar l’ocupació juvenil i combatre
l’atur de llarga durada.

99

Afavorirem la incorporació de
les dones en condicions d’igualtat al
mercat laboral.

100 Garantirem sis mesos de feina a
l’administració a tots els joves titulats
amb un grau universitari o un FP de
grau superior que, un any després
de finalitzar els estudis, no hagin
aconseguit una feina vinculada a la
seva titulació.

101

Farem feina amb les empreses
per desenvolupar mesures que facilitin
la conciliació de la vida familiar i
laboral i afavorirem la racionalització
horària de la jornada.
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innovació i modernització
102 Seguirem incrementant la inversió
pública i privada en I+D. Impulsarem
programes de suport a la innovació
i fomentarem la creació de clústers i
l’enfortiment dels actuals. En aquesta
tasca comptarem amb la participació de la
Universitat de les Illes Balears i tendirem
a l’objectiu d’assolir la mitjana estatal
d’inversió.

103 Executarem un programa d’atracció
d’empreses que aportin valor afegit i
siguin socialment responsables per tal que
arrelin a la comunitat. També reforçarem
els programes i incentius de suport a
la internacionalització i modernització
tecnològica de les nostres empreses.

104 Crearem l’Agència de
Desenvolupament Regional, aglutinant
els esforços d’innovació i digitalització,
i obrint una finestreta única empresarial
per reduir burocràcia, simplificar l’accés a
eines dinamitzadores i facilitar als sectors
la modernització, internacionalització i
diversificació del seu producte incloent
instruments de finançament dels seus
projectes.

105 Aprovarem una llei de polígons
per millorar l’accés de les empreses
al sòl industrial d’acord a criteris de
sostenibilitat.
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106

Impulsarem projectes industrials
estratègics per desenvolupar sectors clau
per aquesta terra com el de les energies
renovables, els tradicionals o el nàutic i
aeronàutic.

107 Establirem línies de suport a la
renovació i adquisició d’equipaments
industrials en consonància amb les noves
tecnologies existents.

108 Aplicarem noves mesures de
suport als nostres autònoms reforçant el
pla d’autoocupació i generant línies de
finançament i avals.

109 Fomentarem el cooperativisme,
generant espais de trobada i
assessorament específic per al sector,
fent costat a les microcooperatives i
desenvolupant una cultura de l’economia
social per a que arribi al 5% del PIB.

110

Impulsarem la creació d’un centre
Bit a Eivissa per comptar amb pols
d’innovació a totes les illes.

#3 MODEL ECONÒMIC

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

ciència i investigació
111

Potenciarem el coneixement
com la millor eina per desenvolupar
l’economia de les Illes i garantir més
oportunitats als ciutadans i ciutadanes.

112

Aprovarem una llei de ciència
que millori les estructures legals per
desenvolupar activitats de recerca i
elevar progressivament la inversió.

113

Crearem un ens de Recerca de
les Illes Balears per facilitar la feina
dels investigadors, agilitzar tràmits
i incrementar recursos per captar i
gestionar fons europeus.

116

Impulsarem amb la Universitat un
cos d’investigadors autonòmics lligat a
l’Institut de Recerca de les Illes Balears.

117

Impulsarem un augment de les
ajudes a la Recerca per fer de les Illes
Balears un referent al Mediterrani.

118

Contribuirem a la publicació dels
resultats d’investigacions en revistes
de codi obert, mitjançant la subvenció
dels costos de la publicació, per tal de
facilitar-ne l’ús i la difusió i fer visible el
coneixement generat per la comunitat
científica.

114

Fomentarem polítiques de recerca
i innovació i impulsarem la creació del
pol marí.

115

Potenciarem les polítiques
de captació i retenció de talent
investigador, desenvolupant el decret
de carrera investigadora en l’àmbit
sanitari i ampliant el model de carrera
investigadora a altres sectors.
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cultura i creadors
119

Aprovarem una llei d’indústries
culturals per incentivar la producció
dels creadors de les Illes, atreure
inversions internacionals i crear el marc
administratiu que agilitzi la producció
cultural a Balears.

120 Desenvoluparem l’Institut
d’Indústries Culturals com a eina de
foment de la producció pròpia de les
Illes i d’atracció de produccions.

121

Aprovarem una llei de mecenatge
cultural per donar suport als creadors.

122

Impulsarem el Consell de
Cultura i un codi de bones pràctiques
per combatre la precarització dels
creadors.

123 Executarem noves
infraestructures culturals, com la
Caixa de Música a Palma i la nova seu
de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.
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124

Elaborarem un Pla de millores
dels equipaments culturals del Govern
i reclamarem inversions estatals en
aquest àmbit.

125 Fomentarem la creació de
cooperatives dins el camp cultural.

126 Reclamarem a l’Estat la baixada
de l’IVA cultural en tots els àmbits.

127 Revisarem i actualitzarem les
Lleis de Biblioteques, Arxius i Museus.

#3 MODEL ECONÒMIC

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

turisme
128 Elaborarem una llei que reguli

133 Farem feina perquè els

l’oferta turística lligada als excessos
i al consum d’alcohol, incloent el tot
inclòs. La llei afectarà, en les zones on
s’especifiqui, a hotels, bars, restaurants,
comerços, locals d’oci nocturn i altres
tipus d’establiments turístics. La
nova norma clarificarà i millorarà la
normativa del tot inclòs, entre d’altres,
amb la introducció de limitacions
basades en raons d’interès general, com
la dels consumidors i usuaris, el medi
ambient, la salut pública i d’altres.

treballadors i treballadores del sector
turístic millorin les seves condicions
laborals i s’incorporin com a malalties
professionals noves patologies que
pateixen. També treballarem en la
prevenció de les malalties.

129 Amb el mateix objectiu,
destinarem, amb el suport de l’Estat,
inversions públiques per millorar els
espais públics de les zones turístiques
madures.

130 Fomentarem que tots els
sectors turístics abordin les
inversions necessàries per millorar la
competitivitat i la qualitat de la seva
oferta.

131

Impulsarem un pla de
desenvolupament tecnològic al sector
turístic que inclogui la creació de
plataformes segures de contractació
i sistemes de seguiment i fidelització
dels clients.

134 Impulsarem la Mesa Sectorial
de Turisme de forma permanent per
garantir el diàleg social.

135 Obrirem negociacions amb
l’Estat per establir mecanismes que
afavoreixin major sostenibilitat en
l’arribada de creuers.

136 Impulsarem els Objectius de
Desenvolupament Sostenible dins el
sector turístic.

137 Fomentarem el consum de
producte alimentari de Km0 dins el
sector turístic.

138 Reforçarem la inspecció turística,
tant a establiments turístics com al
lloguer turístic.

132 Promourem la formació, a tots
els nivells, de professionals qualificats
i adaptats a les noves exigències del
turisme.
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comerç, agricultura i pesca
139

Fomentarem una cultura de comerç
de proximitat i de consum de productes de
Km0, afavorint la cooperació entre el sector
comercial tradicional i els nostres sectors
agrari i pesquer.

a la pagesia. Els pagesos tornaran a rebre
assessorament tècnic i adaptarem els horaris
de les oficines a les seves necessitats.

146 Impulsarem amb incentius la

públic de comerç de proximitat i de consum
de productes de Km0.

innovació i la modernització del petit i mitjà
comerç, el comerç tradicional i el comerç
emblemàtic i, per fer-ho, establirem línies
específiques de finançament.

141

147 Treballarem, de la mà de les patronals

140 Promourem la compra en el sector

Promourem, amb la Universitat i
el sector agrari, la investigació en camps
com el de nous cultius, adaptació al canvi
climàtic, millora de la seguretat alimentària
o la prevenció de plagues.

142 Estendrem els plans de
modernització tecnològica al sector
agrari i pesquer per, a la vegada, millorar
la competitivitat i afavorir el relleu
generacional.

i associacions del sector, per desenvolupar
plataformes logístiques de distribució que
facin possible la venda online dels petits i
mitjans comerços de les Illes. Així mateix
continuarem en la línia de promoció de la
venda directe iniciada.

148 Donarem suport a les agrupacions
de comerços en una mateixa zona per
convertir-los en centres comercials urbans.

143 Continuarem potenciant l’agricultura 149 Crearem l’Agència de Consum de
ecològica, limitant l’ús excessiu de
fertilitzants i pesticides.

144 Seguirem desenvolupant accions de
formació específica per a nous agricultors i
defensarem parcs agraris en zones urbanes
per a què disposin de terres. Així mateix,
promourem un banc de terres, com preveu
la Llei Agrària.

145 Millorarem l’eficiència de les oficines
comarcals d’Agricultura i les aproparem
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les Illes Balears i aprovarem una nova llei
de consum adaptada a les noves directives
europees en matèria de protecció dels
consumidors.

150 Reclamarem que es faci efectiu
un Règim Especial Agrari per a Balears,
de forma que la Política Agrària Comuna
compensi els costos d’insularitat dels nostres
productors i productores i incrementi els
recursos dedicats a l’agricultura balear.

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

#4 ADMINISTRACIÓ I
RELACIONS INSTITUCIONALS
La necessitat de garantir els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes i
la millora de l’atenció que reben ha de ser la meta de l’administració. Una
administració que, per ser eficient, ens convé pròxima i transparent, però també
més àgil i simple. Per això s’ha d’avançar amb més força cap a l’administració
digital i s’han d’afavorir finestretes úniques. I per això també hem de reclamar a
l’Estat la derogació de la Llei Montoro.
L’avanç ha d’anar acompanyat de més implicació de la ciutadania en la presa de
decisions i de més transparència, però també d’una major consolidació de les
plantilles de servidors públics i d’una millora de la seva eficiència.
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bon govern i proximitat
151

Impulsarem mesures per
augmentar l’eficiència pública i reduir la
burocràcia, integrant tots els tràmits i
garantint l’atenció digital a la ciutadania
i empreses des de l’administració.

152

Prioritzarem la revisió dels
procediments administratius per reduir
terminis d’execució.

153

Aprovarem una nova Llei de
Consells, que els donarà els instruments
per exercir les seves competències en
col·laboració amb el Govern de les Illes
Balears.

154

Garantirem el dret dels ciutadans
de ser atesos en les dues llengües
oficials de la Comunitat Autònoma. Amb
aquest objectiu crearem una oficina de
defensa dels drets lingüístics.

155

Implantarem la capacitació digital
per a totes les persones que treballen
a l’administració i garantirem l’accés
digital a l’administració a totes les
persones que s’adrecin a l’administració
de les Illes Balears.

156 Garantirem l’accessibilitat a les
persones amb diversitat funcional a
l’Administració Pública.
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157

Impulsarem l’arxiu electrònic
com a eina fonamental per fer que les
relacions amb l’administració siguin més
senzilles, intuïtives i transparents.

158 Aprofundirem en la millora de
la contractació pública. Ho farem a
través de la contractació socialment
responsable i amb el consens dels agents
econòmics i socials.

159

Impulsarem que la Ràdio Televisió
Pública de les Illes sigui un referent
d’informació i entreteniment a la nostra
comunitat, potenciant la vessant pública
de l’ens.

160

Elaborarem una Llei de dret a la
informació per garantir l’accés a una
informació veraç, independent i plural.

161

Les lleis urbanístiques i les seves
modificacions evitaran tractaments
excepcionals de caràcter sectorial que
tinguin com a objecte el benefici d’un
particular.

#4 ADMINISTRACIÓ I REL. INSTITUCIONALS
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transparència i participació
162

Crearem un Consell Obert
de les Illes Balears i aprovarem un
Pla d’Acció del Govern Obert per
assegurar la millora contínua en
transparència pública i dades obertes.

163

Totes les polítiques públiques
inclouran un estudi d’avaluabilitat
mitjançant el qual es puguin conèixer
totes les característiques principals
que faran possible la seva avaluació
posterior.

167

Seguirem apostant pel
desenvolupament d’una plataforma
interactiva de participació ciutadana
que s’ajusti a la nostra realitat i de
la qual puguin beneficiar-se tant els
Consells com els municipis del nostre
arxipèlag.

168

Desenvoluparem la Llei de
consultes populars i processos
participatius.

164 .

Millorarem la Llei que
regula la Sindicatura de Greuges i
promourem les actuacions necessàries
per garantir el nomenament del
síndic i altres òrgans de consulta,
participació i assessorament.

165

Promourem la creació d’un
Consell de la Infància per a garantir
la participació i drets de la infància.

166

Durem a terme Audiències
Públiques per a la rendició de
comptes o per a d’altres qüestions
d’interès.
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funció pública i interior
169

Aprovarem ofertes
d’ocupació pública de forma regular
i les executarem dins del límit que
estableix l’Estatut bàsic de l’empleat
públic per donar estabilitat a
les plantilles i reduir al màxim la
temporalitat.

170

Avançarem cap a la
homogeneïtzació de les proves
d’accés a les administracions de les
Illes Balears.

171

Establirem noves formes
d’avaluació dels professionals públics
per augmentar la seva eficiència i
millorar el servei als ciutadans.

172

Desenvoluparem l’EBAP per
garantir la formació contínua dels
professionals públics i la incorporació
de nous empleats adaptats a les
exigències d’una administració
pública moderna i eficaç.
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173

Augmentarem de forma gradual
la implantació dels sistemes de
teletreball.

174

Aprovarem la primera llei
dels serveis de prevenció, extinció
d’incendis i salvament de les Illes
Balears.

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

#5 DRETS I LLIBERTATS
Fa quatre anys, l’objectiu era recuperar els drets i llibertats perduts i superar les retallades
que va patir la nostra societat. Quatre anys després no només s’han recuperat drets,
sinó que se n’han generat de nous. S’han aprovat lleis capdavanteres, com la d’igualtat
d’homes i dones, la llei integral LGTBI, la llei de memòria democràtica o la llei de persones
desaparegudes. S’ha marcat uns abans i un després a la nostra comunitat. Allà on
s’eliminaven i es retallaven drets, se’n creen de nous.
Ara, l’objectiu ha de ser consolidar-los o fixar-ne de nous, tant d’individuals com de
col·lectius, per continuar avançant cap a una societat més justa i solidària.
Una societat que volem feminista, igualitària, on la meitat de la població no sigui
discriminada per ser dona. Una societat que volem diversa, lliure, dinàmica, viva, amb
memòria i que respecti els animals. Una societat que necessitem més culta i civilitzada
perquè sabem que només els pobles cultes en podran garantir el futur.
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igualtat
175

180 S’eliminarà tota publicitat

176 Treballarem amb l’Estat per

sexista de les publicacions, suports
i canals de l’administració pública
balear i animarem els anunciants a
utilitzar altres formes de publicitat
no lesives a la imatge i dignitat de les
dones.

Seguirem fent feina per
la igualtat entre dones i homes,
accelerant les mesures implantades
en els darrers anys i generant noves
línies d’actuació.

ampliar el Pla de Lluita contra la
Precarietat Laboral incorporant
una nova línia: la lluita contra la
desigualtat salarial entre dones
i homes i l’eliminació de criteris
discriminatoris en l’accés al mercat
laboral.

177

Impulsarem mesures destinades
a protegir les dones, enfortir la seva
seguretat i millorar la seva llibertat al
carrer.

178

Fomentarem l’educació en
igualtat amb campanyes informatives
i amb plans que potenciïn la
coeducació a les aules.

179 Donarem continuïtat al pla de
lluita contra les violències masclistes,
incorporant mesures que augmentin
la protecció de les dones, millorin
la seva reinserció laboral i les
garanteixin una bona defensa jurídica.
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181

Seguirem fent feina per garantir
la formació en perspectiva de
gènere de tots els empleats públics
de l’administració autonòmica que
intervenguin en l’atenció de qualsevol
possible procés de violència masclista.
I seguirem oferint aquesta formació
a cossos i forces de seguretat i a
d’altres empleats públics d’altres
administracions publiques.

182

Continuarem desenvolupant el
pla de lluita contra l’explotació sexual
i de tracta.

#5 DRETS I LLIBERTATS
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drets
183

Incorporarem la perspectiva
LGTBI de forma transversal en tot
l’àmbit públic. Per això, implantarem
a l’administració un pla de formació
en diversitat per als funcionaris
públics, incloent les forces i cossos
de seguretat, i establirem mesures
d’avaluació de polítiques públiques
perquè incloguin la perspectiva de
gènere, identitat i orientació sexual.

184

Aprovarem una normativa per
lluitar contra la violència de gènere
que es produeix contra les persones
transsexuals abans que hagin pogut
realitzar el canvi de sexe en el
registre.

185

Desenvoluparem la Llei balear
de drets i garanties de la persona en
el procés de morir per garantir una
mort digna i seguirem treballant per
unes cures pal·liatives de qualitat i que
arribin a totes les persones que les
necessitin, independentment del seu
lloc de residència. També demanarem
a l’Estat que despenalitzi l’eutanàsia.

186

Seguirem desenvolupant les
lleis balears de Fosses i de Memòria
Democràtica per a que no quedi cap
fossa sense obrir i crearem un banc
de mostres biològiques que permeti
identificar aquelles persones que
foren objecte de robatoris i adopcions
irregulars d’infants.

187

Instarem el Govern de l’Estat a
l’anul·lació de les sentències i causes
franquistes.

188

Avançarem per assolir l’objectiu
de sacrifici zero en animals de
companyia i impulsarem una nova
llei autonòmica de benestar animal
adaptada al plantejament del marc
europeu i internacional.
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esports
189

Incrementarem les beques als
esportistes d’elit per a què8 puguin
compaginar els estudis amb la seva
disciplina esportiva.

190 Continuarem fent feina amb les
federacions esportives per impulsar
programes de tecnificació.

191

Augmentarem les ajudes de
transport als clubs i esportistes de les
Illes.

192 Continuarem fomentant els
esports minoritaris, així com la
pràctica de l’esport sense barreres.

193 Continuarem fomentant,
conjuntament amb la resta
d’institucions, la pràctica esportiva
per promocionar una ciutadania sana i
activa.

194

Promourem la participació de
les dones a l’esport.

195

Seguirem incentivant millores
en les condicions laborals de les
esportistes per facilitar la conciliació i
l’equiparació salarial.
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196

Promourem la regulació estatal
de l’exercici de les professions
de l’esport i impulsarem el seu
desenvolupament normatiu en el marc
de les competències autonòmiques.
D’aquesta manera, garantirem que
els professionals de l’activitat física
tenguin la formació més adequada en
funció de cada activitat i que així es
millori la seva qualitat i seguretat.

197

Executarem les obres per
a la construcció del nou aulari al
Poliesportiu Prínceps d’Espanya, amb
la finalitat que els esportistes dels
programes de tecnificació puguin
compaginar l’activitat esportiva i
acadèmica amb la màxima qualitat
possible.

#5 DRETS I LLIBERTATS

ACORD2 DE GOVERNABILITAT

solidaritat internacional
198

Seguirem garantint que les
persones refugiades que arribin a
les nostres Illes en el marc de les
competències de l’Estat puguin ser
ateses amb dignitat.

199 Incrementarem el pressupost
dedicat a polítiques de cooperació al
desenvolupament.

200

Elaborarem una nova llei de
cooperació per tal d’actualitzar-la al
context actual.
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