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Presentació

Presentació de la publicació

El plenari del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears aprovà per assentiment dels seus consellers, en data de 6
d’octubre de 2020, el Dictamen 5/2020, sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de
les Illes Balears a l’horitzó 2030. Aquest és un dictamen d’iniciativa pròpia que respon a la petició del Govern de les
Illes Balears, rebuda el novembre de 2017, en què es demanava a la institució que realitzés un estudi de prospectiva
sobre les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 i, posteriorment, que el CES pogués emetre la seva pròpia
opinió en forma de dictamen.
Han passat tres anys des del primer encàrrec formal del Govern fins a l’aprovació definitiva del dictamen. Aquest
temps reflecteix la preocupació de la institució per estar a l’altura de la petició, de la seva consciència de la complexitat dels temes que es tracten, de la necessitat de fonamentar les propostes amb el màxim rigor a partir de les
dades aportades pels experts científics, de la dificultat d’arribar a acords d’amples consensos en temes en què els
diferents agents socials de la comunitat poden veure des de punts de vista prou diferents o, fins i tot, directament
confrontats.
Un dictamen d’aquesta importància no es podria sustentar únicament en la suposada «objectivitat» científica. Les
dades, les estadístiques i els estudis són la base cabdal per sustentar les bones polítiques. Però les bones polítiques
no surten només de la ciència, com ens recorden les noves polítiques comunitàries, sinó del binomi i bona complicitat entre ciència i societat. La gestió humana és determinant a l’hora de definir on són els principals problemes, la
coincidència o no en l’avaluació dels diagnòstics, mesurar els riscos de les actuacions i alhora de les no actuacions,
definir els camps de major intervenció, fixar les prioritats, establir el paper de les administracions públiques, la necessària complicitat de la iniciativa privada, el concurs del conjunt dels agents socials i, especialment, com ajustar
els recursos públics i privats als objectius econòmics, socials i mediambientals que determinam majoritàriament
com a societat.
Una gran complexitat que només es pot encarar amb una aposta ferma per gestionar un procés de governança al
més ampla i democràtica possible. Una governança iniciada en la creació de la Comissió de Treball del CES que definia els continguts de l’estudi i que es constituí el gener de 2018. Una comissió que era la suma de les tres comissions
sectorials del CES: la d’economia, desenvolupament regional i medi ambient; la d’ocupació i relacions laborals, i la de
l’àrea social. L’anomenada «comissió dels divuit», pel total de consellers i conselleres que la conformaren.
El Ple del CES de març de 2018, a proposta de la «comissió dels divuit», aprovà l’objectiu del dictamen. «Es tracta
de fer de les Illes Balears una regió referent per la seva qualitat turística, per la seva capacitat d’atreure talent i impulsar l’emergència de noves activitats competitives a l’àmbit internacional i excel·lint en la sostenibilitat ambiental,
en la inclusió social, en la qualitat del treball i en l’equilibri territorial.» A partir d’aquest objectiu global, es definiren
tres línies estratègiques i es demanava que s’aportessin objectius específics i mesures concretes per a cadascuna
d’aquestes línies.
Els mesos de maig i juny de 2018 es constituí l’equip redactor de l’estudi. L’equip directiu del CES —amb la direcció
científica del catedràtic de la Universitat d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona Martí Parellada i de la
professora titular d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears Elisabeth Valle— coordinà la redacció de
l’estudi que, per desenvolupar els continguts dels nou capítols del volum, comptà amb 54 col·laboradors i col·laboradores en representació dels principals grups d’investigació i de les àrees de coneixement de la UIB i dels centres
de recerca de la nostra comunitat concernits per les diferents temàtiques de l’estudi.
A la vegada, es creà el Consell Assessor, de vuit persones de reconeguda vàlua científica, que, amb interacció amb
els autors dels capítols i a través de dos seminaris de treball celebrats a la UIB , ajudaren a l’enfocament i les recomanacions de l’estudi. En cada capítol, a més de les dades i els diagnòstics, els autors feren un seguit de suggeriments
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i propostes per a possibles actuacions. Aquest estudi, fruit de la cooperació entre el CES i la Universitat de les Illes
Balears, es presentà públicament el 27 de març de 2019.
Aquest estudi s’entenia com un llibre blanc obert al debat i a les propostes amb el conjunt de la societat balear.
Donada la conformació pluriinsular de la nostra comunitat autònoma, s’organitzaren tres fòrums insulars de debat
en coordinació amb els seus respectius consells insulars. A Mallorca i a Eivissa, amb una sola sessió de debat i amb
aportacions posteriors de diverses entitats, i a Menorca, amb la redacció d’un document resultant de les quatre
meses de debat que organitzà el Consell Insular sobre el llibre blanc i que es ratificà en el Consell Econòmic i Social
de Menorca. El Consell de Formentera també va fer arribar les seves propostes.
Posteriorment, els membres del CES feren arribar les seves pròpies aportacions i propostes de cara al contingut del
que hauria de ser el dictamen final del CES.
El plenari del CES de juny de 2019 aprovà una proposta de calendari i la metodologia de treball a desenvolupar en la
«comissió dels divuit». Es tractava de gestionar el conjunt de les 444 propostes que en aquell moment hi havia fruit
del llibre blanc, dels fòrums insulars i dels mateixos consellers del CES. Els membres de la «comissió dels divuit»
votaren totes i cadascuna de les 444 propostes, que, amb un programa informàtic, s’agruparen segons ponderacions
de prioritats alta, mitjana o baixa, i pel seu major o menor enquadrament als tres eixos estratègics ja definits anteriorment pel plenari del CES. Ja sia a l’eix 1, de millora de l’activitat i sostenibilitat turística; a l’eix 2, de diversificació
econòmica, o a l’eix 3, de cohesió social.
El tractament agrupat d’aquestes votacions, ja sia per capítols del llibre blanc o pels eixos estratègics, donen una
idea de la magnitud de la feina feta pels integrants de la comissió. A la vegada, és una font valuosa d’informació
sobre la major coincidència o no del conjunt dels integrants de la comissió entorn de les prioritats i problemàtiques
detectades. I, al mateix temps, permet saber, de cada proposta presentada, com ha estat valorada pels consellers
de la comissió.
Aquest procés de governança, l’allau de documentació analitzada i la necessitat d’incorporar unes consideracions
finals als continguts del dictamen feren que es dugués a la «comissió dels divuit» convocada per al desembre de
2019 una proposta de dictamen de contingut molt voluminós, oberta encara a incorporar noves aportacions dels
consellers i conselleres i que tancà la reunió sense una proposta acabada de dictamen.
A la Comissió Permanent del CES de febrer de 2020 es debaté a fons sobre la metodologia i finalitat del dictamen.
Especialment, com fer entenedor al conjunt de l’opinió pública l’essencial del contingut del dictamen. Es decidí
crear una comissió de treball que, reunida el mateix mes de febrer, finalment optà per proposar que el dictamen
pròpiament dit fos un document sintètic, al més reduït possible, que respectés els criteris de continguts marcats pel
plenari del CES de gener de 2018; que incorporés l’essencial de les propostes votades en la «comissió dels divuit»,
i, al mateix temps, es va proposar incorporar al web del CES, com un annex documental obert a tota la població, tot
el conjunt de la documentació analitzada i elaborada pels serveis tècnics del CES, així com la transcripció de tot el
procés de governança entorn del dictamen i els continguts de les votacions de la Comissió de Treball dels divuit.
No cal recordar que el març de 2020 es produí el confinament general per la COVID-19 i el daltabaix que provocà.
La Comissió de Treball envià un primer document a la Permanent. El nou document, respectant els criteris dels tres
eixos ja acordats, incorporava una reflexió sobre els efectes de la pandèmia de la COVID-19, establia la necessitat
d’incorporar un nou eix de coordinació transversal dels tres eixos estratègics definits i marcava l’oportunitat dels
objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU i l’Agenda 2030 per ubicar el Dictamen H2030 del CES en aquest
context i facilitar la planificació estratègica necessària per portar-los a terme a les Illes Balears.
La Comissió Permanent del CES, en la sessió telemàtica de 29 d’abril de 2020, acordà obrir un temps d’esmenes al
document per part de tots els consellers i convocar la «comissió dels divuit» per al dia 12 de juny de 2020. En aques4
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ta sessió no s’arribà a un consens, malgrat que s’acceptà el nou enfocament del que hauria de ser el contingut del
dictamen i separar l’annex documental.
El 6 de juliol de 2020 es comunica a la sessió de la Comissió Permanent extraordinària la dimissió del president
del CES, el Sr. Carles Manera, per incompatibilitat amb el seu nomenament com a conseller del Banc d’Espanya. Al
mateix temps, es convoca una nova «comissió dels divuit» per al 10 de juliol de 2020. En aquesta sessió, finalment
s’aprova per unanimitat de la comissió el document final del dictamen amb les esmenes incorporades.
Amb tot, el 6 d’octubre de 2020 el plenari del CES aprova el Dictamen 5/2020 per unanimitat.
Aquesta llarga introducció tan sols vol il·lustrar les persones que llegeixin per primera vegada el Dictamen 5/2020
del CES de les Illes Balears que no només hi trobaran un seguit de propostes o recomanacions prou pensades i
argumentades. Hi ha el valor afegit de la manera participativa com s’ha aconseguit, amb un procés de governança
que ha estat valorat molt positivament des del CES europeu i el resultat final d’un consens unànime del plenari d’una
institució reconeguda per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com l’òrgan que estructura la participació de la
societat civil organitzada de les Illes Balears.
Els danys humans irreparables que ha produït la pandèmia i la greu recessió econòmica i social que ha provocat
en les nostres societats illenques, la necessitat de mesures urgents per encarar la crisi i protegir la població més
vulnerable no tan sols no distorsionen el sentit del dictamen, sinó que confirmen la conveniència de tenir present en
qualsevol mesura urgent que s’hagi d’adoptar la necessària coherència amb la visió estratègica que com a societat
pensam per al nostre futur. El consens unànime que hi ha darrere d’aquest dictamen fa albirar una llum d’esperança.
Si ens posam d’acord per pensar en un projecte futur de comunitat, també ha de ser possible arribar a acords per
trobar els camins per aconseguir-ho.
De tot cor, esperam que aquest dictamen ajudi les administracions públiques i el conjunt de les entitats socials a
l’enfocament estratègic de les seves activitats. Des de la comissió de seguiment del dictamen que el mateix CES
crearà, ens posam a disposició de les administracions i de les entitats socials per fer activitats, debats i escoltar les
propostes que ens puguin suggerir per fer d’aquest dictamen un instrument viu i útil per a les societats de les nostres
Illes. És el nostre desig i la nostra aportació per construir un futur comú d’il·lusió i d’esperança.

El secretari general					

La presidenta en funcions

Josep Valero						Carme Planas
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Dictamen

Dictamen 5/2020 DEL CES

Dictamen núm. 5/2020, sobre la «prospectiva
econòmica, social i mediambiental de les
societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030»

Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra c, incís primer, de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, i l’article 30 del Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s’aprova el reglament
que en regula l’organització i el funcionament, el Consell Econòmic i Social emet el següent:

DICTAMEN

I. Antecedentes
Primer.	El dia 20 de novembre de 2017 el Govern de les Illes Balears va encarregar al Consell Econòmic i Social
que enllestís un estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes
en una perspectiva que pren com a horitzó el 2030, i, a continuació, la plasmació d’aquest estudi en forma
de dictamen d’iniciativa pròpia que fes referència als punts d’acord i de consens sobre la visió estratègica
2030 que la societat organitzada en el seu si defensa per als quinze anys vinents amb vista a millorar-ne de
manera sostenible els nivells de benestar.
Segon.	El Consell Econòmic i Social, reunit en la sessió plenària de dia 12 de desembre de 2017, va acordar la realització de l’encàrrec del Govern de les Illes Balears al qual s’ha fet referència a l’apartat primer d’aquest
dictamen. En aquest sentit, el conjunt de les comissions d’economia, la de treball i la social del CES, en la
sessió de 23 de febrer de 2018 va iniciar el debat en relació als continguts de l’estudi en concret.
Tercer.	En la sessió de dia 11 de juny de 2019, el Ple del Consell Econòmic i Social va acordar la metodologia per a
l’aprovació del dictamen sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes
Balears en l’horitzó 2030. Aquesta metodologia es basava en el treball conjunt de les comissions d’economia —la de treball i la social del CES— per analitzar i avaluar les propostes resultants de l’estudi sobre la
Prospectiva econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears a l’horitzó 2030 (H2030); les propostes
dels fòrums insulars, i les aportacions i propostes dels mateixos consellers del CES. Aquesta comissió
conjunta de 18 consellers va fer una avaluació i votació del grau de prioritat de cadascuna de les 444 propostes presentades des dels diferents àmbits ja esmentats. Es van dur a terme les sessions els dies 17 de
desembre de 2019; 12 de juny i 10 de juliol de 2020.
Quart.	Donada la singular complexitat del dictamen encarregat, i valorant el procés participatiu i de governança
que s’ha desenvolupat per arribar al document de síntesi final del dictamen, es recomana que tota la informació relacionada en tot el procés participatiu quedi a l’abast públic al web oficial del CES.
Cinquè.	D’acord amb el procediment aplicable, la Comissió de Treball per a l’elaboració de l’estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears en l’horitzó 2030 elabora una
proposta de dictamen que és elevada al Ple. El Ple aprova finalment el dictamen el dia 6 d’octubre de 2020.
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II. Observacions generals i objectius
1. Les Illes Balears l’any 2030. Cap a on ens encaminam?
El futur és molt difícil de preveure. Les conjuntures i els fets imprevistos powden canviar en breu temps tendències
prou consolidades, com ha passat ara amb la COVID-19. De fet, l’estudi que hem dut a terme i els debats que l’han
acompanyat se situaven en un escenari internacional on el turisme era una realitat mundial consolidada i en previsió de continuada expansió, com assenyalaven la mateixa Organització Mundial de Turisme i la resta d’organismes
econòmics internacionals.
També el nostre estudi preveia un escenari de creixement del PIB de les Illes Balears entorn d’una mitjana del 2 %
anual, càlcul gens agosarat donades les previsions internacionals. Els creixements demogràfics i les previsions de
llocs de treball de l’estudi H2030 provenen de fons oficials estatals i regionals, emmarcats dintre d’aquesta previsió
de creixement mitjà del 2 % del PIB.
Aquest dictamen es realitza en un context mundial on la pandèmia produïda per la COVID-19 encara està en expansió, sense vacunes per poder-la combatre, amb uns estats europeus amb estratègies de desescalades de confinaments per promoure la reactivació econòmica, amb escenaris de nous brots i rebrots més o menys localitzats, amb
tots els països europeus en recessió econòmica i fortes incerteses sobre com aquesta pandèmia pot afectar les
pràctiques del turisme de masses tal com l’havíem entès fins ara.
Tant pel volum del nombre de turistes com per les aportacions directes i indirectes al PIB regional, pel nombre de treballadors que ocupa i per les empreses transnacionals turístiques que tenen la seva seu a les Illes Balears; no hi havia cap
dubte que el turisme continuaria sent el principal recurs per encarar el futur de la nostra comunitat. Ara bé, ja s’havien
assenyalat a l’estudi i en els debats les limitacions i els perills del creixement sense control d’aquesta activitat.
De fet, els tres eixos que el plenari del CES aprovà per abordar tant l’estudi com el mateix dictamen assenyalaven la necessitat de treballar de valent cap a criteris de sostenibilitat de l’activitat turística; promoure la diversificació productiva
a partir de la realitat econòmica existent, i aprofundir en tots els mecanismes de cohesió social, donades les creixents
taxes de desigualtats i desequilibris socials que es detectaven en la reproducció automàtica del model productiu vigent.
La crisi de la COVID-19 ens obliga a reflexionar especialment sobre les propostes de l’eix de turisme sostenible. No
tant pel contingut d’aquestes, que ens semblen per si mateixes encertades o ben orientades, sinó pel nou context
internacional en què cal pensar-les. No és el mateix voler implementar una potent bateria de mesures correctores
cap a un horitzó de sostenibilitat, en un marc d’activitat econòmica en expansió, que trobar-se de cop en un col·lapse
total produït pel confinament de la majoria de la població europea, tant dels potencials turistes com dels mateixos
habitants de les Illes Balears.
Aquest escenari de col·lapse imprevist també obliga a fer un diagnòstic improvisat de com es podrà sortir d’aquesta crisi. Hi ha les visions dels que pensen que només estam davant una crisi sanitària i que, una vegada resolta, el
turisme tornarà a ser com abans. Aquests situen l’any 2022 com el retorn de la vella normalitat turística. Uns altres
pensen que el turisme de masses du implícita la insostenibilitat, acaba matant els recursos naturals dels territoris
receptors i empobreix de mica en mica la majoria de les poblacions residents. La crisi és l’oportunitat de frenar de
manera significativa les externalitats negatives del model. Aquest pensament s’emmarca en la filosofia de la teoria
del decreixement general de l’economia, a causa dels límits físics dels minerals i recursos del planeta, fet que s’accentua en uns territoris insulars limitats, amb pocs recursos i molt fràgils des del punt de vista mediambiental.
Aquest dictamen defensa els criteris que caldrà pensar una nova manera d’encarar el producte turístic; potenciar
els segments de turisme especialitzat; realitzar nous processos de gestió i promoció; anticipar-se als reptes de la
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nova mobilitat aèria, les repercussions econòmiques que pot comportar la regulació de la contaminació i el futur dels
preus de l’energia; incorporar actuacions per afrontar el canvi climàtic; valorar més la cura i la gestió dels recursos
naturals; potenciar la diversificació productiva que es pot generar del mateix producte turístic; apostar de debò per
un turisme de més qualitat i amb menor estacionalitat, i, especialment, intentar inserir l’activitat turística dintre del
marc de l’economia local i de proximitat, de la planificació urbanística sostenible i de la bona governança comunitària, ja sia a l’àmbit local, insular o de comunitat autònoma.
La crisi de la COVID-19, tot i la seva rellevància, s’ha d’emmarcar dintre dels tres reptes estratègics, totalment
vigents, que l’estudi del CES assenyala que ens caldrà encarar i actuar de manera transversal: les previsions de la
nova immigració i els fluixos turístics, amb les seves repercussions en els índexs de pressió humana diària per cada
illa i la capacitat de càrrega de cadascuna; com mitigar i combatre els efectes del canvi climàtic o de l’emergència
climàtica, i la manera de situar cadascuna de les illes en els reptes de la revolució digital.
Afortunadament, les societats humanes no funcionen per cap tipus de determinismes irreversibles. En el cas de les
nostres illes, tenim l’oportunitat de reflexionar i tractar d’arribar a un ample consens social sobre com albiram el
futur i quins mitjans posam per intentar aconseguir-lo. Lluny d’un pur exercici de voluntarisme, cal partir de les nostres fortaleses econòmiques i socials per fer front a les amenaces detectades. Des de la consciència de les nostres
debilitats, cal actuar aprofitant les finestres d’oportunitat per contrarestar els efectes més negatius del nostre model
de creixement.
Malauradament, la crisi de la COVID-19 ens portarà una situació de greu crisi econòmica i d’agudització de la crisi
social, amb augments significatius dels índexs de pobresa i de vulnerabilitat de les persones i de les llars. Hi haurà
unes finances públiques amb menys ingressos i que necessitaran l’endeutament accelerat per cobrir el màxim de les
seves necessitats i de les demandes socials.
Si alguna cosa deixa clara la crisi de la COVID-19 és que més que mai farà falta una estratègia consensuada de
comunitat per encarar els reptes del futur: amb unes administracions públiques disposades a exercir un lideratge
compartit amb el conjunt de la societat civil; que implementin vertaders mecanismes de planificació estratègica; que
dialoguin i cogovernin amb el màxim de participació democràtica; que se sumin el màxim d’esforços per aconseguir
els recursos necessaris per encarar els reptes estratègics que tenim com a comunitat.
Amb aquest dictamen el CES intenta contribuir a aquesta necessària responsabilitat col·lectiva.

2. Objectius del Dictamen H2030
En el procés d’elaboració del dictamen, el plenari del CES va fixar quin hauria de ser l’objectiu central del dictamen:
es tracta de fer de les Illes Balears una regió referent per la seva qualitat turística, per la seva capacitat d’atreure
talent i impulsar l’emergència de noves activitats competitives a l’àmbit internacional i excel·lint en la sostenibilitat
ambiental, en la inclusió social, en la qualitat del treball i en l’equilibri territorial.
Per concretar aquest objectiu, es dissenyaren tres línies estratègiques de treball:
1. Fer de l’activitat turística a les Illes Balears un model de competitivitat i sostenibilitat de referència internacional.
2. Fer de les Illes Balears una regió seductora per atraure talent i desplegar noves activitats econòmiques
competitives a l’àmbit internacional.
3. Fer de les Illes Balears un model de cohesió social, de qualitat del treball, d’equilibri territorial i de sostenibilitat ambiental.
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En coherència amb aquest mandat del plenari, s’han articulat les diferents propostes presentades, entorn
d’aquests tres eixos comuns a les diferents realitats insulars de la nostra comunitat autònoma.
El primer eix pretén abordar propostes encaminades a afavorir l’optimització de les millors activitats turístiques; a
desincentivar la realització de pràctiques ja obsoletes, i a promoure la reducció i mitigació de les externalitats negatives mediambientals que comporta el conjunt de l’activitat turística, especialment en un entorn de canvi climàtic que
pot fer trontollar el tipus de turisme de masses que hem conegut fins ara. Introduir la relació entre l’índex de pressió
humana de cada illa i la seva capacitat de càrrega ens porta a la necessitat d’objectivar els límits dels recursos naturals bàsics de cada illa i de les infraestructures necessàries per a la seva bona gestió.
També convé reflexionar sobre l’estructura del mercat de treball que s’ha creat entorn de les peculiaritats de la nostra activitat turística, ja sia per reforçar els bons resultats provinents de la negociació col·lectiva, ja sia per corregir
les disfuncionalitats estructurals evitables. Finalment, cal veure com temperar la gestió de l’estacionalitat del turisme de sol i platja i com crear una ocupació més estable.
El segon eix intenta concretar el que poden ser propostes de diversificació econòmica competitives en l’entorn d’una
economia cada cop més globalitzada. L’aposta per les potencialitats de la recerca i la innovació aplicades als diferents sectors productius pot ser una oportunitat de modernització, especialment en unes societats majoritàriament
de serveis com les nostres. Paradoxalment, els costos mediambientals de l’economia globalitzada obren les portes a
la valorització dels productes de proximitat i de qualitat. Cal donar valor a les potencialitats del propi mercat interior
de cada illa, un mercat de 365 dies a l’any. El sector primari, els serveis de proximitat, l’economia circular, l’economia
verda, l’economia blava i l’economia social tenen, entre d’altres, un camp d’oportunitat de diversificació econòmica
prou important.
El tercer eix aborda propostes per intentar millorar la qualitat de vida del conjunt de les societats illenques, amb
especial atenció als sectors més desvalguts. Els riscos de manca de cohesió social que pot produir un increment
descontrolat de la població, com defensar millor el nostre patrimoni cultural i lingüístic en la societat pluricultural
que es va construint, el repartiment desigual de la riquesa, el perill d’instal·lar-nos en la cultura de la precarietat
i la temporalitat forçosa del treball, les percepcions de saturació de la població en un entorn insular forçosament
limitat, els problemes d’habitatge cada cop més urgents, les majors exigències de cures per a la població de més de
80 anys —que es doblarà l’any 2030—, etc., són qüestions cabdals que cal abordar col·lectivament com a prioritàries
pel conjunt de la societat si no volem córrer el risc de crear una societat cada vegada més desestructurada, més
desigual, creadora de bosses amples de població amb un fort malestar social i facilitant la possibilitat de l’increment
de la conflictivitat social.
Finalment i arran dels debats en tot el procés d’elaboració del dictamen, s’ha vist convenient incorporar un quart
eix: integrar i articular d’una manera coherent el conjunt de les propostes de cadascun dels tres eixos, a partir dels
principis de la planificació estratègica regional, del lideratge de les administracions públiques en la coordinació i
dinamització de les propostes, del paper de la governança democràtica i de la participació ciutadana en la definició,
priorització i seguiment dels acords d’actuació, a més del necessari finançament just de la comunitat autònoma per
poder desenvolupar d’una manera solvent les accions inherents als objectius de planificació estratègica. Aquesta
coordinació dels tres eixos és fonamental per aconseguir el ja assenyalat objectiu central del dictamen.
Per monitorar els acords i les propostes d’aquest dictamen, el CES crearà una comissió de treball específica de seguiment del Dictamen H2030. Ha de ser una comissió de seguiment amb vocació proactiva per estimular els debats
públics entorn de les propostes més complicades d’assolir del dictamen, així com establir mecanismes de cooperació amb les administracions públiques i els agents econòmics i socials interessats per aprofundir en els continguts
i les virtualitats de les propostes previstes al Dictamen H2030. Aquesta comissió també podria aprofundir en les
mancances i les insuficiències detectades en el procés de debat del dictamen.
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III. Propostes estratègiques del Dictamen H2030
1. Fer de l’activitat turística a les Illes Balears un model de competitivitat i sostenibilitat de
referència internacional
1.1. El sector turístic
Considerants:
Es considera que el sector turístic continuarà sent el sector majoritari del creixement de les Illes Balears en aquest
H2030, però cal ponderar els efectes de la COVID-19, posar límits de creixement de l’oferta, incentivar el creixement
dels segments que aporten més valor afegit, millorar els equipaments d’infraestructures públiques, facilitar la millora
de l’oferta complementària i eliminar les ofertes banalitzades.
És evident que tot aquest procés de millora també requerirà de bones dosis d’innovació i recerca en el camp turístic
i, per tant, consideram que el turisme a les Illes Balears també és un tractor per a la investigació i la innovació per a
altres sectors econòmics, especialment per a les branques dels serveis avançats i d’alt valor afegit que conformen
la clau d’allò que s’anomena l’economia del coneixement. També cal seguir els efectes del canvi climàtic. Caldria
definir que la gran missió de les Illes Balears hauria de ser convertir-se en un referent com a «illes sostenibles de la
Mediterrània», tot valorant la sostenibilitat mediambiental, el paisatge, el patrimoni i la cultura com a tret diferencial.
Per això calen els acords següents.
Acords quant a la millora del model turístic basat en criteris de sostenibilitat:
– Introduir mesures per evitar situacions de saturació a l’estiu a platges, carreteres, espais singulars, espais
naturals, etc.
– Elaborar un pla específic per a la millora de la qualitat de les aigües marines.
– Desenvolupar aquesta nova visió sobre el model turístic a través d’instruments efectius de diàleg i concertació per arribar a consensos polítics, econòmics i socials, donada la importància i el pes que té el sector
turístic en el model econòmic de les Illes.
– Reconvertir les zones obsoletes.
– Prioritzar les polítiques de desestacionalització (fomentar el turisme d’esport, congressos, senderisme, etc.).
– Impulsar mesures de foment de la responsabilitat social corporativa de les empreses, enteses com a estratègies per fomentar les bones pràctiques mediambientals compartides entre empresaris, empleats, turistes,
l’oferta complementària no hotelera i la comunitat local. També pot ser una bona eina per allargar la temporada turística i millorar la qualitat global de la nostra economia.
Acords quant al paper de la formació, la recerca, la innovació i els impactes de la revolució tecnològica i la
digitalització en el turisme:
– Aprofitar l’oportunitat que donen les noves tecnologies per a la comercialització del nostre producte turístic.
– Emprar l’anàlisi de les noves dades i tècniques de big data per a la gestió de la política turística.
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– Potenciar que les decisions respecte a noves infraestructures es facin sobre la base d’anàlisis de demanda que
emprin dades TIC i les noves tècniques d’anàlisis. Així mateix, es recomana afavorir l’ús d’aquestes tecnologies
per determinar la demanda, l’impacte ambiental i les emissions provinents del transport en temps real.
– Incrementar l’oferta formativa de la UIB, molt especialment la de postgrau relacionada amb el turisme.
– Disposar de dispositius que permetin millorar el rendiment de la UIB en recerca, innovació i transferència del
coneixement, especialment en l’àmbit del turisme.
– Prioritzar, en l’àmbit de la investigació i pels seus efectes amb el turisme, la recerca sobre el seguiment dels
impactes del canvi climàtic, l’economia circular, l’eficiència energètica, l’economia blava i la bioeconomia, la
recerca i la innovació en el medi marí i costaner.

1.2. La capacitat de càrrega i les infraestructures
Considerants:
Es considera que l’anàlisi de la capacitat de càrrega i les infraestructures són un element clau per assegurar la sostenibilitat i la competitivitat futura del sector turístic, especialment en temes tan sensibles com són la gestió integral
dels cicles de l’aigua; reciclatge i residus; estalvi energètic i generació d’energia primària; actuació en infraestructures bàsiques; sòl urbanitzable i urbanitzat, i protecció i gestió d’espais naturals protegits i altres àrees naturals
d’interès turístic.
Acords:
– Fomentar l’ús de l’aigua regenerada mitjançant l’elaboració d’un pla de reutilització d’aigües de depuradora.
La generalització de tractaments terciaris ha de facilitar la producció d’aigua regenerada per a diferents usos.
– Coordinar l’establiment de noves infraestructures de generació —particularment d’energies renovables— amb
el gestor de la xarxa de transport (REE) i amb el desenvolupament de les interconnexions entre illes i la malla
de la xarxa dins de cada illa. És imprescindible un alt grau d’interconnexió i mallat de la xarxa elèctrica per
desenvolupar un model basat en energies renovables.
– Garantir la capacitat de recollida selectiva de tots els municipis de les Illes —àrees d’aportació amb contenidors diferenciats, recollida porta a porta, punts verds, deixalleries i/o deixalleries mòbils—, prioritzant
aquells on es concentren les taxes de generació més altes (municipis amb més població empadronada i que
reben un elevat volum de turisme).
– Garantir —a curt i mitjà termini— la qualitat suficient dels efluents a mar procedents dels emissaris de les
depuradores (i d’altres instal·lacions) per contribuir a la millora del medi litoral i marí. Cal la posada en marxa
d’un pla de sanejament d’aigües residuals amb el foment del cicle tancat de reutilització.
– Fer front a la contaminació marina de plàstics a la mar balear, frenant la creixent «brossa marina» i l’augment
considerable dels microplàstics. Dissenyar un pla integral de reducció de plàstics en origen, augmentar els
punts de recollida de les platges, millorar la neteja dels torrents i evitar al màxim possible que al final de la
cadena el plàstic acabi a la mar.
– Implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica a l’illa de Formentera i establir les plantes de compostatge corresponents que permetin el tractament d’aquesta fracció in situ.
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– Fomentar una cultura de reutilització i recuperació en tot el circuit turístic, a més d’abandonar els productes
i consumibles d’un sol ús que no estan pensats per a la reutilització.
– Elaborar plans de mobilitat urbana sostenible.
– Prioritzar la gestió territorial fent que els ajuntaments adaptin la seva ordenació urbana a les directrius
dels respectius plans territorials. Incorporar criteris de sostenibilitat en la planificació urbanística municipal
(PGOU i altres instruments), considerant elements energètics i de mobilitat.
– Elaborar un pla hidrològic específic per a l’illa d’Eivissa a causa de la seva singularitat.
– Coordinar les futures intervencions al port de Maó, en especial les relacionades amb infraestructures energètiques, per evitar que es desnaturalitzi la seva imatge com a port de la reserva de biosfera.
– Prioritzar el restabliment del cable elèctric Mallorca-Menorca, garantir una bona xarxa elèctrica i una segona
connexió entre les dues illes.
– Dissenyar un pla estratègic d’energia amb una aposta decidida per les renovables.

1.3. Els reptes del canvi climàtic
Considerants:
Es considera que el canvi climàtic (ja «emergència climàtica» per a molts sectors socials) és un dels principals reptes
que ha d’afrontar el sector turístic i tots nosaltres al llarg d’aquest segle xxi, amb amenaces que ja es manifesten
de manera colpidora com ho són la contaminació dels vols aeris i, a la vegada, la seva necessitat en una situació
d’insularitat; la vulnerabilitat de les zones costaneres; la necessitat de fomentar polítiques de mobilitat sostenible i
reducció de gasos d’efecte hivernacle; l’adequada gestió integral del territori i especialment de la zona costanera; la
reducció i millor eficiència energètica al conjunt de processos productius; l’obertura d’una finestra d’oportunitat que
pot suposar l’economia verda, i un nou pacte social per a la lluita contra l’emergència climàtica.
Acords:
– Reforçar els sistemes de prevenció i actuació ràpida en cas d’incendis forestals; regular les extraccions de
biomassa dels sistemes forestals per prevenir el risc d’incendi, amb l’objectiu d’assegurar-ne la funció com
a embornals i magatzems de carboni.
– Apostar per la generació energètica renovable. El percentatge de producció d’energia renovable d’aquí
al 2030 hauria de situar-se, com a mínim, al voltant del 35 %, en línia amb l’objectiu establert per la Llei
10/2019, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
– Fer una gestió integrada de la demanda d’aigua a fi d’adaptar-la a la disponibilitat del recurs, a través de
l’estalvi, l’ús de fonts locals alternatives o, sobretot, de la reutilització de les aigües regenerades en tots els
àmbits on sigui possible, especialment en els sectors agrícola, d’hostaleria i oci.
– Revisar i adaptar els sistemes de recollida i canalització d’aigua per optimitzar el volum d’aigua recuperada i
reduir-ne les pèrdues.
– Protegir els aqüífers davant la sobreexplotació i la salinització previsible derivada de l’augment del nivell de
la mar (en el cas dels aqüífers més costaners) i la sobreexplotació.
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– Assolir el nivell de mitigació necessari de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle: 40 % el 2030 com a mínim
irrenunciable, d’acord amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
– Implantar una xarxa de transport públic (tren, bus, tramvia...) suficient, a preus assequibles, no basada en
combustibles fòssils i adaptada a cada illa.
– Definir de manera adequada un pla d’adaptació global al canvi climàtic, amb mesures detallades i concretes
per al 2030.
– Acompanyar la Llei de canvi climàtic d’un pla de mitigació del canvi climàtic, amb propostes que siguin viables i impulsant mesures com ara que els creuers maniobrin amb gas i que el transport aeri redueixi el nivell
de contaminació.
– Establir una política diferenciada per illes i dissenyar una estratègia integrada per anar cap a la progressiva
descarbonització de la nostra economia, mitjançant una transició energètica ajustada a les possibilitats
aportades pel progrés científic i tecnològic.
– Fer que les campanyes informatives tenguin un pla de seguiment i la informació transparent del seu grau de
compliment.

1.4. Importància de la negociació col·lectiva en el repartiment de la riquesa generada en el
sector turístic i per incrementar la cohesió social de la comunitat. Ocupació i estacionalitat, com temperar la dinàmica
Considerants:
La negociació col·lectiva és una eina que ha donat resultats molt positius a la nostra comunitat. Els convenis col·lectius són i han de continuar sent el punt de partida per a qualsevol conveni d’empresa. No es poden signar convenis
a la baixa dels convenis de sector. No es poden tolerar pràctiques de dúmping social si es pretén aconseguir una
comunitat amb aspiracions de cohesió social. El diàleg social estructurat és una conquesta de l’estat del benestar
del segle xx que cal mantenir i potenciar en el segle xxi.
Acords:
– Establir que la negociació col·lectiva és un factor fonamental per a la regulació i l’estructuració de l’ocupació
de qualitat en una economia basada majoritàriament en els serveis turístics. Cal continuar fomentant els
convenis col·lectius de sector com a base del diàleg social.
– Garantir que la negociació col·lectiva també és important per a la vigilància permanent de les condicions
de treball. El paper dels comitès, seccions sindicals i delegats sindicals amb les direccions de les empreses
són clau en els de temes de salut laboral, adequació dels espais de treball, compliment de jornades laborals,
retribucions justes, aplicació de les lleis i convenis, etc.
– Estudiar l’adequació de la figura del fix discontinu a les noves necessitats laborals i socials.
– Fomentar la formació permanent dels treballadors del sector turístic.
– Pactar l’aplicació de les noves tecnologies en el sector turístic tant pel que fa a la seva qualificació en els
convenis com a la confecció global de les plantilles.
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2. Fer de les Illes Balears una regió atractiva per al talent i per al desplegament de noves activitats econòmiques competitives a l’àmbit internacional
2.1. Mercat interior de 365 dies i mercat turístic estacional. Reduir els impactes negatius de
l’estacionalitat
Considerants:
Les Illes Balears el 2018 tenien una població de dret d’1.166.603 habitants. En un mercat interior que es duplica de
mitjana en la temporada alta, un treball de qualitat és el que es pot garantir 365 dies a l’any. La dualitat de mercats
que viuen les nostres illes —el de les necessitats dels seus residents i el de les necessitats de la població flotant— ha
de conviure en un espai llarg de temps. El dilema de futur que cal encarar és quin mercat s’ha de prioritzar a l’hora
d’establir la recerca del tipus de treball. Cal acceptar la resignació passiva i inevitable del treball estacional a la nostra comunitat o bé treballar estratègies per apaivagar-ne els efectes.
Acords:
– Promoure polítiques actives d’ocupació que fomentin crear llocs de treball de qualitat i de tot l’any.
– Potenciar polítiques de diversificació econòmica per apaivagar la dependència de l’estacionalitat turística.
– Dur a terme una política específica per fer aflorar l’economia submergida (en totes les activitats: comerç,
restauració, construcció, hoteleria, empleats de la llar, transport, etc.).
– Establir mecanismes permanents de formació professional que permetin superar las carències d’oficis necessaris per fer front als canvis tècnics i els desajustos existents actualment en el mercat laboral quant
a la disponibilitat de mà d’obra qualificada i no qualificada. Aquestes mancances estan identificades pels
experts, educadors i les mateixes empreses. L’FP dual també és una eina ideal que conjuga formació i aprenentatge pràctic a l’interior de les empreses.

2.2. El paper de la recerca per afavorir la diversificació econòmica. Línies d’oportunitat
identificades
Considerants:
Hi ha unanimitat a considerar la recerca un factor clau per a la diversificació econòmica. Qui la fa? Cap a on s’ha
d’orientar? Quin ha de ser el paper del sector públic? Quina és la realitat de les nostres illes? Partim d’unes dades
poc edificants des del punt de vista quantitatiu pel que fa a la nostra realitat. I a la vegada, hi ha unes pràctiques
qualitatives prou significatives i rellevants. Sens dubte, ens cal un esforç més gran del sector privat en aquest camp
i establir estratègies prou amples de col·laboració públiques i privades.
Acords:
En recerca en salut
– Potenciar la recerca en salut laboral i en activitats laborals majoritàries a les Illes Balears.
– Fer recerca en millorar les condicions per afavorir l’envelliment actiu i saludable i per combatre la fragilitat i
cronicitat de l’envelliment poblacional previst.
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– Impulsar la indústria biotecnològica.
– Fer recerca epidemiològica amb cohorts familiars o estudis evolutius específics de la població de les Illes.
– Establir guies de bones pràctiques.
– Participar de manera autònoma en programes d’investigació d’àmbit estatal o internacional.
En política científica i tecnològica
– Arribar al 0,3 % de la despesa en innovació empresarial en relació amb el PIB.
– Alinear en els seus camps d’especialització els principals centres de recerca de les Balears amb els de l’Estat
per generar, de manera estable, estructures de rellevància i de primer nivell.
– Empènyer l’ecosistema innovador (incloent-hi l’emprenedor) per part del sector privat, les aliances públiques
i privades i l’estímul del sector públic.
– Inserir la política de recerca en salut dins el Pla de Ciència i Tecnologia del Govern de les Illes Balears.
– Millorar la governança i el capital social del sistema regional d’innovació.
– Aconseguir una nova Llei de la ciència que faciliti la recerca (agilitar les tasques administratives i de gestió
de la despesa per desenvolupar una recerca competitiva a l’àmbit internacional), la transferència de coneixement i les polítiques d’igualtat de gènere.
– Crear una conselleria de recerca, innovació i empresa amb possible rang de vicepresidència i amb àmbits
competencials clars sobre: política científica i tecnològica; polítiques d’innovació i transferència de coneixement; clusterització; emprenedoria; internacionalització, i polítiques europees d’innovació. Conveniència de
la creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears.

2.3. Els reptes de la revolució digital. Oportunitats per a les Illes
Considerants:
Encara ens costa imaginar els canvis que comportaran les noves tecnologies digitals en el treball i la vida quotidiana.
Molts treballs poc qualificats poden ser eliminats. Uns altres de nous sorgiran arran de les noves tecnologies. Cal
apostar per la inversió en talent, la formació i l’educació, l’adquisició d’habilitats d’adaptació als canvis, les noves
infraestructures digitals, els canvis socials i jurídics que cal considerar i tenir especial atenció als col·lectius més
vulnerables que patiran la bretxa digital.
Acords:
– Afavorir el desenvolupament de sistemes per a aplicacions d’àmbit estratègic com ara el transport i la mobilitat intel·ligents, la facilitat per a la producció i gestió no monopolista de l’energia, la creació de productes
estratègics, l’assistència sanitària remota al domicili i la vida i societat digitals.
– Assolir que aquesta institució —la conselleria d’economia digital— sigui la que lideri de manera transversal
totes les iniciatives, idees i propostes, marcant línies de treball per fer que la societat de les Illes avanci de
manera alineada vers l’horitzó 2030.
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– Aconseguir en l’horitzó 2030 que el 40 % dels ocupats ho siguin en branques de serveis intensius en coneixement.
– Millorar la responsabilitat institucional pel que fa al seguiment i les conseqüències de l’aplicació de les noves
tecnologies. Fomentar l’ètica digital. Intentar reduir les asimetries d’informació que es produiran al conjunt
de la societat.
– Dur a terme campanyes informatives de seguretat en xarxes adreçades als joves, molt especialment en
relació amb la privacitat i els atacs més greus (ciberamenaces, ciberassetjament, pornografia infantil i
juvenil, etc.).

2.4. El paper estratègic del sector primari. La funció social de la gestió territorial dels
camps i els boscos. Gestió sostenible de l’agricultura, ramaderia i sector forestal.
Gestió sostenible dels recursos i l’activitat pesquera
Considerants:
El sector primari a les Illes, com en les societats més desenvolupades, cada cop disminueix més la seva proporció en
el PIB regional. La tendència espontània dels mercats —amb la major competència dels productes externs, els canals
multinacionals de distribució i la seva capacitat d’abaratir les compres a l’engròs— posa en perill la seva viabilitat
futura. A Mallorca, el percentatge de producció local està entre el 15 % i el 20 %, i a les altres illes seria menor (a
Eivissa podria estar sobre el 5 %). A finals del segle xx aquesta proporció era del 50 %. Aquesta tendència a la deslocalització del sector agrícola i ramader ha tingut el seu paral·lel en l’augment astorador de les terres abandonades,
amb les seves greus conseqüències territorials, ambientals, econòmiques, paisatgístiques i socials, i en la reducció
espectacular del nombre d’agricultors.
L’especificitat balear és la intensitat d’aquesta tendència, determinada per la insularitat i pel model d’economia turística que s’ha imposat. Altrament, es fa molt difícil imaginar com es podrà preservar el valor del patrimoni paisatgístic
de les Illes Balears sense salvaguardar les activitats del sector primari, ja que els autèntics «cuidadors del territori»
són els pagesos. Només es podrà canviar la tendència si es canvia la percepció social de la seva funció estratègica
entre la població de les nostres illes i s’habiliten mecanismes que facin possible la seva rendibilitat econòmica.
Així mateix, no es pot fer cap gestió territorial integral sense tenir en compte la gestió sostenible de les terres que
majoritàriament corresponen al sector primari, ni es poden dissenyar polítiques de protecció marina sense tenir en
compte els interessos dels pescadors i la gestió sostenible dels recursos pesquers. Les noves circumstàncies que
envolten la producció pesquera, la pèrdua progressiva de les petites empreses armadores, la globalització del mercat
i els nous models de consum poden suposar que d’aquí a deu anys el sector es converteixi en una activitat residual
si no es prenen mesures estructurals de suport a l’activitat pesquera, agafant com a model les mesures aplicades
al sector pesquer de les illes Canàries. En aspectes més concrets, el que ens preocupa a l’H2030 és que el sector
pugui mantenir la seva capacitat actual, que suposa posseir una mínima estructura comercial i donar suport a la
investigació científica col·lectiva, sector/investigadors, i polítiques de protecció i promoció del peix fresc de les Illes.
Així mateix, s’han de temperar els impactes de la pesca recreativa als recursos pesquers.
Acords:
– Potenciar estratègies de més sobirania alimentària.
– Fer que la PAC entengui les realitats insulars i permeti la compensació de costos derivats de la insularitat en
el conjunt del sector primari.
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– Tenir els instruments d’organització de la cadena alimentària i de regulació dels mercats adreçats a sostenir
els preus agrícoles i ramaders a un nivell suficient per compensar la feina feta.
– Afavorir mecanismes de revaloració social de la feina en el sector primari i promoure plans integrals de recuperació de l’activitat, així com plans específics de formació professional.
– Estudiar el sistema de gestió de «bancs de terres» que permetin incrementar la gestió i la productivitat de les
explotacions agràries.
– Fomentar les pràctiques d’agricultura i ramaderia ecològica i protegir les pràctiques sostenibles de ramaderia extensiva.
– Garantir l’adequada incorporació de les dones a la titularitat de les explotacions agràries, desenvolupant i
potenciant les normes existents sobre aquest tema i vigilant el seu compliment, que encara és molt escàs.
– Establir un pla d’explotacions forestals que permeti ajuts al sector privat per a l’explotació sostenible dels
nostres boscos i millorar el rendiment i l’explotació dels boscos de titularitat pública.
– Impulsar un pla d’actuació específic per al sector de la pesca a les Illes Balears apostant per la qualitat, assegurant la formació i el canvi generacional del personal de les flotes actuals.
– Garantir la sostenibilitat dels caladors, la millora de la productivitat de la flota, l’impuls del relleu generacional i la millora de la seva formació, l’estudi dels hàbits i tendències de consum i noves formes de comercialització. Fer ús dels fons estructurals europeus, en la seva major dimensió possible, per aconseguir més
rendibilitat de l’activitat, la promoció dels productes locals i la seva diferenciació envers altres productes
importats fruit de la globalització, i l’aprovació d’una fiscalitat reduïda del 4 % en els productes pesquers,
considerant-los aliments bàsics.

2.5. Desenvolupament del pla d’indústria i un nou pla de la ciència. Sinergies cap a estratègies
de clusterització
Considerants:
El sector públic i els agents econòmics i socials han acordat un pla per al foment i el desenvolupament de l’activitat
industrial a les nostres illes. Cal implementar i complir els compromisos acordats. Les diferents propostes sectorials
i plans d’actuació són al pla prou detallades. En aquest dictamen es recorden les que han semblat més rellevants.
Acords:
– Fomentar l’ocupació de qualitat.
– Fomentar la formació especialitzada tant per a ocupats com per a desocupats.
– Impulsar la indústria sostenible.
– Fomentar la cooperació empresarial i col·laboració pública i privada en matèria d’R+D+I (com ara la creació
d’un centre tecnològic i potenciar el ParcBit). Impulsar a cada illa els centres i espais d’investigació més
adaptats a la seva realitat i a la seva planificació insular. Fomentar la cooperació interinsular en els plans de
recerca i projectes innovadors.
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– Incentivar la renovació en modernització i equipament industrial (subvenció o instruments financers).
– Impulsar la indústria 4.0. (diagnosi i pla estratègic).
– Impulsar accions de promoció exportadora industrial.
– Fomentar la captació d’inversió exterior en matèria industrial.
– Impulsar el disseny com a element innovador i diferencial dels productes industrials.
– Impulsar els recursos energètics i híbrids.
– Desenvolupar l’actual pla d’indústria. És evident que no podrem competir en l’economia d’escala; per tant,
tot això ho hem de fer des de la qualitat, amb la creació de productes amb un alt valor afegit. Intentar
mantenir la indústria existent i apostar per les branques identificades en el pla amb més potencialitats de
creixement.
– Promoure la implantació de noves tecnologies a les empreses.

2.6. Foment del producte de km 0. Presència i valoració de l’economia social i solidària en
el conjunt de sectors productius
Considerants:
Seguint les reflexions apuntades a l’apartat 2.1., com són les d’aconseguir les màximes ocupacions estables aprofitant les possibilitats del mateix mercat interior, cal valorar, a més de les corresponents al sector primari, les activitats
industrials i de serveis vinculades a la proximitat. Al mateix temps, s’han de considerar per a les Illes les potencialitats de l’economia social i solidària. És un sector que participa en el nostre PIB en una proporció molt inferior a la
seva participació a Espanya i a la Unió Europea; té un elevat potencial de camp d’expansió, al mateix temps que és
un sector que garanteix prou el treball estable i la resiliència de l’ocupació en temps de crisi.
Acords:
– Fomentar la producció local i el mercat intern.
– Desenvolupar el pla estratègic regional de l’economia social i solidària.
– Potenciar la difusió de l’economia social com un sector de garantia d’ocupació estable, de qualitat i de proximitat, a la vegada com una oportunitat d’exercir l’emprenedoria de manera col·lectiva i solidària.
– Assumir que l’emprenedoria social col·lectiva pot tenir una rellevant importància en les estratègies de diversificació de l’activitat productiva.
– Potenciar que el mercat social ajudi al foment de nous hàbits de consum sostenibles. És important la complicitat entre els actors socials i les administracions públiques entorn del foment social i solidari, així com la
creació de xarxes de producció, intermediació i consum amb criteris ètics i sostenibles.
– Continuar impulsant el desenvolupament de les clàusules socials en les contractacions.
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2.7. Oportunitats de diversificació econòmica arran d’actuacions per minorar els efectes
del canvi climàtic
Considerants:
La necessitat d’actuar contra els efectes del canvi climàtic també pot ser una finestra d’oportunitat per incentivar
la diversificació productiva. La recerca i la innovació en aquests terrenys han d’anar acompanyades de la implementació d’activitats productives que minorin les emissions de gasos contaminants, millorin l’eficiència energètica i
fomentin les energies renovables.
Acords:
– Apostar per la generació energètica renovable. El percentatge de producció d’energia renovable d’aquí al
2030 hauria de situar-se, com a mínim, al voltant del 35 %, en línia amb l’objectiu per la Llei de canvi climàtic
i transició energètica de les Illes Balears.
– Aplicar mesures de mitigació prioritàries a les Balears: Pla de Mitigació 2030 i Pla Específic d’R+D+I sobre
mitigació del canvi climàtic a les Illes Balears, així com el desenvolupament d’una xarxa pública de control
efectiu de les emissions.
– Reduir la demanda energètica a través, principalment, de l’augment de l’eficiència energètica dels edificis. El
creixement d’eficiència que s’hauria d’assolir d’aquí al 2030 hauria de ser, com a mínim, del 27 %.
– Garantir, a través de les administracions públiques, l’eficàcia i l’eficiència de la gestió de l’aigua com a recurs
públic. Les mesures d’adaptació al canvi climàtic respecte a l’aigua es resumirien en la millora de les tècniques del reguiu, el millor control de l’extracció d’aigua dels aqüífers, l’eficiència de la seva gestió urbana, la
reutilització de l’aigua i la implantació de polítiques tarifàries consensuades en la gestió privada i pública dels
serveis de subministraments i clavegueram.
– Tenir cada illa una posició avançada en la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització. Sempre s’ha de
fer la transició energètica d’una manera realista i ajustada al progrés científic i tecnològic, amb incidència
en les diverses fonts d’energia. Tanmateix, cal introduir dosis de realisme en la substitució del dièsel, tenint
en compte les característiques estructurals dels vehicles pesants, i disposar de l’adequada xarxa de subministraments.
– Impulsar, entre els municipis, l’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia de la Unió Europea i la
consegüent elaboració de plans d’acció d’energia sostenible i canvi climàtic.

3. Fer de les Illes Balears un model de cohesió social, de qualitat del treball, d’equilibri territorial i de sostenibilitat ambiental
3.1. Dinàmica de la població de les Illes en la previsió 2030
Considerants:
Al llarg d’aquesta dècada fins a l’H2030 està previst que les Balears continuaran sent la comunitat autònoma amb
més creixement demogràfic, per la qual cosa el creixement demogràfic passarà a ser el principal repte per a la co22
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hesió social i el manteniment del benestar social. Aquest creixement anirà acompanyat d’un procés d’envelliment
de la població; el segment majoritari de la població activa se situarà entre els 50 i 55 anys, i es preveu un augment
sostingut de la immigració, especialment de població estrangera, tant intracomunitària com extracomunitària. A la
vegada, les puntes d’habitants diaris entre els mesos d’estiu i d’hivern es continuaran incrementant, amb especial
intensitat a Eivissa i Formentera, en la proporció de 3 a 1; a Menorca, de 2,5 a 1, i a Mallorca, de 2,1 a 1.
Acords:
– Prioritzar el creixement dels serveis sanitaris, serveis socials i educatius; facilitar l’accés a l’habitatge dels joves i fer front al fort augment del nombre de llars; potenciar la transició ràpida al mercat laboral estable dels
joves; afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, i augmentar l’oferta d’escoles bressol (de 0 a 3 anys).
– Establir polítiques per facilitar l’estada dels treballadors temporals que seran reclamats per les activitats
estacionals els mesos de temporada alta.

3.2. Millora de les polítiques de mercat de treball i seguretat social
Considerants:
En el present, les demandes majoritàries són de treballs poc qualificats en el mercat de treball. A la vegada, es preveu que hi haurà una forta demanda, entorn del 20 %, de treballs molt qualificats, especialment relacionats amb les
noves tecnologies. D’altra banda, la segmentació de treballs administratius tendirà a retribuir-se amb els treballs poc
qualificats. Pot haver-hi una tendència a l’accentuació de les desigualtats retributives si no es compensen amb la
negociació col·lectiva, la vigilància en el compliment de la legalitat laboral i la millora de la qualificació general dels
treballadors.
També cal continuar promovent les polítiques contra la discriminació de gènere, facilitar la participació de la dona
en el mercat de treball i la conciliació integral laboral i familiar. En aquest sentit, s’ha de millorar la qualitat de l’ocupació reduint la temporalitat per la via de lluitar contra el frau en la contractació i recuperar la causalitat real dels
contractes temporals. Així mateix, cal invertir decididament en la formació dels treballadors i establir una distribució
sensata de les càrregues de treball de cada lloc de feina. Això contribuiria favorablement a la salut dels treballadors
i reduiria els elevats índexs de sinistralitat que pateix la nostra comunitat. A més a més, s’han d’implementar polítiques públiques que estimulin la cooperació empresarial a l’àmbit sectorial i local per coordinar horaris d’obertura
i tancament dels negocis, així com el descans setmanal; tot això amb la finalitat de facilitar la conciliació de la vida
personal de treballadors i empresaris, així com evitar la competència deslleial.
Acords:
– Fomentar les sinergies entre centres educatius i de formació professional i les empreses.
– Arribar a un mínim del 35 % dels ocupats amb formació de grau mitjà.
– Arribar a un mínim del 35 % dels ocupats amb formació de grau superior.
– Facilitar l’ocupació a col·lectius vulnerables.
– Potenciar la formació dual tant per als joves com per a les persones adultes, especialment en sectors estratègics amb alta demanda d’especialistes.
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– Facilitar l’acreditació de la carrera professional de les persones actives sense titulació oficial.
– Penalitzar l’abús de la contractació temporal no justificada.
– Prohibir la contractació parcial no justificada i involuntària.
– Vigilar, detectar, combatre i eliminar qualsevol forma de discriminació de les dones en l’accés a l’ocupació i
la contractació.
– Adaptar el catàleg de formació professional a las necessitats del mercat laboral i les empreses.
– Dur a terme més polítiques actives d’ocupació per aprofundir en la formació pràctica per a la qualificació
total o requalificació de l’alumnat.
– Dissenyar mesures específiques que augmentin la presència de dones en els sectors en els quals estan infrarepresentades, per reduir la segregació ocupacional per gènere. Això requereix millorar els serveis d’orientació en la formació al llarg de la vida, incentivar la participació de dones en accions formatives masculinitzades i eliminar progressivament els elements sexistes dels recursos formatius.
– Exigir com a requisit prioritari en els contractes de serveis licitats per l’Administració que les empreses adjudicatàries compleixin els convenis col·lectius sectorials.
– Garantir serveis de lleure i custòdia a preus assequibles i en la temporada estival als menors dels progenitors
que acreditin coincidència laboral i un llindar determinat en el nivell d’ingressos.
– Regularitzar horaris comercials de manera sectorial a fi que es garanteixi el descans setmanal obligatori per
als treballadors. S’haurien d’establir torns rotatoris de tancament entre comerços del mateix sector i àrea
(botigues de souvenirs de la mateixa zona, bars, cafeteries, etc.).
– Crear un distintiu d’«empreses justes» per a aquelles que compleixin els convenis de referència, la seguretat
i salut en el treball, la igualtat efectiva i la conciliació; així mateix, han de ser sostenibles i contribuir a la
lluita contra el canvi climàtic. El distintiu l’hauria de donar un ens publicoprivat en què participessin entitats
empresarials i sindicals.
– Millorar els ingressos dels pensionistes amb pensions més baixes per la via de les desgravacions fiscals en
el tram autonòmic de l’IRPF o amb bonificacions en els imposts municipals o en altres taxes. L’economia
estacional de les Balears propicia que hi hagi pensions més baixes que la mitjana estatal i cal intentar pal·liar
aquesta situació malgrat la impossibilitat actual de modificar la caixa única de la Seguretat Social.
– Fomentar la tornada del talent illenc que marxa a estudiar fora.
– Dur a terme un seguiment dels índexs de qualitat del treball de les Illes i una recerca de polítiques que millorin els indicadors de context, així com la seva posició relativa vers les altres comunitats autònomes.

3.3. Necessitat de prioritzar les polítiques d’habitatge
Considerants:
L’habitatge a les nostres Illes és una necessitat social de primer ordre i, a la vegada, un mercat econòmic amb una
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forta pressió especulativa. Els fons financers internacionals cerquen invertir cap al sector de luxe i residències de
compradors estrangers amb fort poder adquisitiu. El parc d’habitatge públic és esquifit, desigual i no sempre equitatiu. Les desigualtats socials i la precarietat, en un mercat de lloguer que constantment, apuja els preus genera mancances severes a famílies, treballadors temporals i funcionaris desplaçats amb poca remuneració. Calen actuacions
des del sector públic i des del sector privat que harmonitzin prioritats i estratègies per fer front a aquesta imperiosa
necessitat social.
Acords:
– Desplegar una política d’habitatge per la inadequació de l’oferta (per l’oferta de pisos amb mides inadequades, entorn dels 100 m2) a la demanda (que cada vegada demandarà pisos més petits, entorn dels 60 m2) i
per la manca d’un parc suficient d’habitatges públics. Estudiar, així mateix, la viabilitat de la construcció d’habitatges dotacionals (els que compten amb espais comuns), destinats preferentment a determinats col·lectius com ara joves o tercera edat.
– Promoure una política d’habitatge realista i orientada cap als usos de les edificacions existents (ús residencial i ús turístic) i que no comporti un augment de la pressió urbanística sobre el territori.
– Establir programes d’habitatges a llarg termini per ajustar la demanda actual, que té greus mancances, per
ser atesa. És un problema sobrevingut, que s’ha anat aguditzant en aquests darrers anys i que ja té greus
inconvenients per a l’activitat econòmica i, per descomptat, per al conjunt de la societat.
– Consolidar un parc públic d’habitatge en el mitjà i llarg termini, partint dels actius disponibles (sòl, habitatge,
etc.). Els actius immobiliaris propietat del sector públic (per exemple, empreses públiques) s’han de destinar
prioritàriament a garantir un parc de lloguer protegit i evitar l’especulació. Consolidar un parc públic o privat
d’habitatges de caràcter social en règim de lloguer i/o venda, especialment per als joves.
– Establir un pla de rehabilitació d’habitatge ambiciós, amb criteris socials, d’estalvi energètic i implantació
d’energies renovables, facilitant el disseny a la incorporació de les noves tecnologies.
– Incloure dins els plans d’urbanisme l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de reaprofitament d’aigües als habitatges de nova construcció.
– Fomentar la inversió privada en sòl urbà i urbanitzable i amb sostenibilitat mediambiental a preus assequibles
(entre els 150.000 i 250.000 euros) per pal·liar l’escassetat d’habitatge digne i assequible. Aquests projectes
han de tenir una aprovació no superior a tres mesos des de la seva presentació en l’àmbit de la col·laboració
pública i privada.

3.4. Millores de les polítiques de benestar i serveis socials. Combatre l’increment de les
desigualtats socials
Considerants:
Cal que les polítiques de benestar social tenguin un caràcter transversal sobre el qual haurien de pivotar les polítiques que es pretenen executar i desenvolupar en altres àmbits; si es pretén tenir una societat més igualitària, amb un
menor nivell de desigualtats, més equitativa i més cohesionada, s’ha de donar un caràcter prioritari a les polítiques
d’igualtat i polítiques que girin entorn de la inserció sociolaboral de determinats col·lectius, discapacitats i persones
en risc d’exclusió social.
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L’increment previst de la quantitat de població l’any 2030, el seu grau relatiu d’envelliment i el doblament de la
població de més de 80 anys (sobreenvelliment) crearà noves necessitats de serveis socials. El mercat laboral —el
treball remunerat, malgrat que es pugui nodrir amb la immigració— no serà suficient per compensar per si mateix
les situacions de desigualtats socials. L’atenció domiciliària, la teleassistència, l’atenció a la infantesa i joves amb
necessitat de tutela seran nous reclams socials. A la vegada, això és una font d’oportunitat per a la creació de noves
ocupacions, sempre que hi hagi el finançament públic necessari per impulsar-les i el sector privat acompanyi amb
coordinació en les polítiques públiques.
Acords:
– Reforçar recursos d’inserció específics i territorialitzats per a municipis amb índexs d’atur més elevats.
– Potenciar els programes per donar resposta als joves amb dèficits formatius (formació dual) i als joves ben
qualificats (pràctiques laborals).
– Reforçar la coordinació interna del sistema de serveis socials i promoure la coordinació amb els altres sistemes que conformen el sistema de benestar social.
– Fomentar, implantar i universalitzar els serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària per afavorir l’autonomia personal.
– Reforçar mesures per pal·liar situacions d’emergència social vinculades a l’habitatge (xarxa d’habitatges d’inclusió social, allotjament alternatiu, etc., per a col·lectius i famílies amb menors en situació de vulnerabilitat
i exclusió social).
– Potenciar espais de coordinació per enfortir el treball en xarxa dels diferents serveis i recursos que s’ofereixen des dels serveis públics i privats, per evitar les duplicitats i optimitzar recursos, implicant i coordinant
tota la xarxa de recursos públics de les diferents administracions i les entitats socials del territori.
– Potenciar serveis de respir.
– Fomentar i reforçar programes i serveis d’intervenció socioeducativa des de l’àmbit dels serveis socials.
– Ampliar i consolidar mesures d’ingressos bàsics (renda social garantida).
– Ampliar el parc residencial: centres de dia, residències, etc.
– Desplegar una política específica, atesos els canvis demogràfics que s’albiren, per fer front a l’augment del
nombre de persones dependents.
– Promoure una política de participació activa de la ciutadania i de creació d’espais institucionals i permanents
de participació. No es pot avançar sense que aquesta prengui consciència de la importància que té la implementació d’una nova cultura cívica, que faciliti el canvi dels hàbits socials i promogui uns majors valors de
solidaritat social.
– Millorar la resposta institucional davant de la violència de gènere, mitjançant la formació, cooperació i coordinació efectiva dels diferents organismes implicats, entre el conjunt de les administracions, l’àmbit judicial
i policial, fiscalia, advocacia, professionals sanitaris i socials.
– Afavorir la integració sociolaboral de les persones amb diversitat funcional.
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– Fomentar la inserció laboral de persones amb dificultats especials mitjançant la posada en marxa d’un pla integrat
d’ocupació i formació, concebut com un programa destinat a col·lectius amenaçats d’exclusió social o laboral.

3.5. Els nous reptes educatius. Noves infraestructures. Assegurar la cohesió social en el
sistema educatiu. Nou enfocament estratègic de la formació professional
Considerants:
Les necessitats del nostre sistema educatiu estan prou identificades als informes anuals del Consell Escolar de les
Illes Balears i a l’Anuari d’educació editat per Caixa Colonya. A l’estudi H2030 es reflexiona sobre les mancances i
els punts de millora actuals i la seva projecció amb vista al 2030.
Acords:
– Garantir un finançament públic i una educació pública de qualitat per a tota la població.
– Desenvolupar un sistema integrat de formació professional de qualitat al servei de la societat de les Illes.
– Establir una política que impulsi la inclusió, la digitalització i la innovació educativa.
– Universalitzar l’accés a una educació infantil de qualitat, prioritzant els infants més desafavorits.
– Establir sistemes d’alerta primerenca i de suport intensiu i individualitzat a l’alumnat.
– Universalitzar el dret a l’educació fins als 18 anys.
– Establir una nova política d’integració de la població nouvinguda en el sistema educatiu.
– Establir una política orientada a actualitzar i millorar la formació inicial i permanent del professorat i reestructurar el sistema d’accés a la formació.
– Desenvolupar un sistema d’educació de segona oportunitat de qualitat.
– Desenvolupar el sistema d’educació i formació per a persones adultes.
– Repensar l’organització de l’educació en general per evitar els desajustaments actuals, especialment l’abandonament prematur i la falta d’adequació als canvis tecnològics.
– És important cercar mesures de formació continuada de manera que els mestres tenguin informació actualitzada de TIC, així com una visió interdisciplinària i transversal de l’aplicació de les forces digitals a la societat.

3.6. Noves demandes en recerca sanitària per cobrir les necessitats socials. Millores del
sistema sanitari públic i del servei públic de salut
Considerants:
Es parteix d’un acceptable estat de satisfacció de la població de les Illes amb l’estat de la sanitat pública a les Illes.
Malgrat tot, encara es detecten insuficiències i mancances per millorar més la qualitat dels serveis i, especialment,
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les condicions de treball del conjunt del personal sanitari. És una comunitat on hi ha també un elevat percentatge
de sanitat privada i on els concerts sanitaris permeten cobrir les puntes de saturació de determinats serveis públics
gratuïts. Així mateix, les previsions d’augment de la població i l’envelliment previst d’aquesta poden accentuar encara més les mancances del sistema sanitari i les exigències d’un millor finançament per superar-les.
Acords:
– Millorar les inversions en el tractament de les patologies més nombroses a les Illes. Malalties respiratòries
i infeccioses, malalties de l’aparell circulatori, tumors malignes i trastorns mentals. També cal incentivar els
programes de recerca sanitària i biotecnologia aplicada, especialment en aquestes patologies.
– Reafirmar el paper estratègic de l’atenció primària. Calen inversions més altes en instal·lacions, personal i
mitjans digitals; potenciar la medicina preventiva, l’educació sanitària de la població; crear els consells de
salut de primària i estimular-ne la participació cívica, i fer agafar consciència al conjunt de la població que
les polítiques de salut van molt més enllà dels tractaments curatius i que són una corresponsabilitat de la
societat.
– Impulsar la recerca per facilitar la reorientació dels serveis sanitaris cap a les necessitats dels usuaris (cronicitat, integració sociosanitària, hospitalització domiciliària, etc.).
– Considerar estratègic, per millorar l’accés als serveis sanitaris, l’àmbit de la telemedicina: m-health i/o wearables, especialment per millorar l’atenció sanitària en els territoris insulars amb menys capacitat de prestacions.
– Avaluar, des de la concepció global de la salut a les Illes, l’impacte de gènere i de les desigualtats socials en
els determinants socials de la salut per promoure línies prioritàries d’intervenció.
– Analitzar les demandes futures de professionals sanitaris i preveure les substitucions dels professionals que
accediran a la jubilació en aquesta dècada i evitar així situacions no desitjades de falta de professionals amb
vista al 2030.

3.7. La defensa i promoció de la llengua i cultura pròpia: un element de cohesió social i
una aportació a la biodiversitat cultural mundial
Considerants:
La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és un patrimoni que singularitza la nostra presència al món. És una
llengua compartida amb altres territoris i que a les nostres illes genera una important creació cultural. Cal no oblidar
que l’objectiu de la cooficialitat del català i el castellà a la nostra comunitat és aconseguir que la ciutadania pugui
conèixer qualsevol de les dues llengües oficials al nostre territori i expressar-s’hi lliurement. Els forts corrents immigratoris que han vingut en poc temps a les nostres illes han de tenir instruments que els facilitin els coneixements
de les dues llengües, així com valorar les especificitats i la història de la nostra cultura i de les nostres societats.
Cal reforçar la bona feina que fa en aquest sentit el sistema educatiu de les Illes, però cal eixamplar l’horitzó per
implementar polítiques de vertadera interculturalitat que fomentin la cohesió social de la ciutadania que viu i treballa
a les Balears.
Acords:
– Dissenyar una política de foment de la interculturalitat amb la participació del conjunt de la ciutadania.
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– Fomentar la projecció exterior de la producció cultural pròpia.
– Fomentar el turisme cultural, especialment en els moments de temporada baixa, i donar valor a la nostra
llengua i al treball dels nostres artistes i creadors culturals.
– Fomentar la valoració social de l’ús de la llengua catalana.
– Fomentar les indústries culturals de les Balears en català i facilitar-ne la promoció en el mercat cultural dels
altres territoris amb els quals compartim llengua i cultura.

4. Per una visió integrada de les estratègies de futur. Cap a l’objectiu d’unes Illes Balears
realment sostenibles
Recordem l’objectiu central que es vol aconseguir amb el dictamen: «Es tracta de fer de les Illes Balears una regió
referent per la seva qualitat turística, per la seva capacitat d’atreure talent i impulsar l’emergència de noves activitats
competitives a l’àmbit internacional i excel·lint en la sostenibilitat ambiental, en la inclusió social, en la qualitat del
treball i en l’equilibri territorial.»
Aquesta formulació no deixa de ser un bon desig si no s’arbitren les mesures adients per dur-la a la pràctica. En els
tres eixos estratègics anteriors, hi ha un seguit de propostes i mesures referides a cada àmbit d’actuació seleccionat. El seu abast temporal, les seves aplicacions i l’escala de prioritats només es poden establir des de l’acció de
govern i, el que és més important, amb la complicitat del conjunt de la societat civil organitzada. Per aquest motiu,
proposam:
• El govern hauria de liderar i promoure un pla estratègic de les Illes Balears en la línia de definir els objectius
a aconseguir l’any 2030 i la manera concreta de com arribar-hi. Ha de ser un pla estratègic entès no només
com uns eixos de polítiques de govern, sinó com un compromís de projecte de comunitat, consensuat i participat amb la societat civil de les Illes.
• Aquest pla estratègic de les Illes Balears ha de preveure l’específica realitat insular i la representativitat del
Consell Insular de cada illa. És necessari tenir en compte les prioritats de cada Consell en les seves competències pròpies i la seva imbricació en el conjunt del pla estratègic de les Illes Balears. Cada illa té unes
problemàtiques específiques a l’hora de definir la seva capacitat de càrrega en infraestructures, la pressió
demogràfica i les necessitats socials que se’n deriven; l’estat dels seus serveis públics; l’avaluació i explotació dels seus recursos naturals; la gestió de la seva mobilitat; tots aquests temes claus i transversals. La
coordinació institucional hauria de ser una condició necessària per al correcte disseny i execució del pla
estratègic de les Illes Balears.
• Seria convenient que el Govern creés una oficina tècnica o un servei específic per al disseny i seguiment
tècnic d’aquest pla estratègic de les Illes. El seguit de propostes prioritzades en aquest dictamen, el conjunt
de les 444 propostes expressades en el procés de debat i elaboració del mateix dictamen, els plans estratègics sectorials del Govern, el conjunt de polítiques i iniciatives de govern que ja estan en marxa, les diferents
polítiques dels consells insulars i ajuntaments; en definitiva, de l’ample conjunt de polítiques de govern en
marxa o en estat de planificació, cal establir un full de ruta amb prioritats clares, fites a aconseguir, terminis
programats i mitjans posats a disposició per aconseguir-los. La complexitat i la necessitat de la planificació
estratègica regional exigeix una mínima infraestructura adient, que la doti de coherència, continuïtat, eficàcia, eficiència i, especialment, de transparència i control democràtic.
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• Cal crear la infraestructura humana i de medis en el camp de l’estadística interinsular i insular que permeti
dotar les nostres illes dels indicadors adients per conèixer millor la nostra realitat a cadascuna de les nostres
illes i la informació agregada pel conjunt de la comunitat amb vista a fer un seguiment i una avaluació precisa dels objectius concrets que cal aconseguir per a l’any 2030. Aquests indicadors haurien de ser l’espina
dorsal sobre la qual caldria treballar per anar construint el pla estratègic que reclamam i facilitar les tasques
cíviques per al seu seguiment.
• La creació de l’Observatori Mediambiental de les Illes Balears, a semblança de l’OBSAM de Menorca —creat
per acompanyar i monitorar el projecte de Menorca Reserva de Biosfera—, podria ser una eina útil per aprofundir en els objectius i seguiment del pla estratègic de les Illes Balears.
• Cal conjugar els plantejaments de la planificació estratègica amb els recursos econòmics adients per fer-los
front. Els objectius de reclamar un millor finançament per a la nostra comunitat i els recursos extraordinaris
adients per fer front a la insularitat i als compromisos previstos a l’Estatut d’autonomia poden fer-se més visibles i justificats, dintre del marc de necessitats i projectes emmarcats en un pla estratègic de les Illes Balears.
• El CES crearà una comissió de seguiment d’aquest dictamen, composta per dos membres de consellers del
grup I, dos membres de consellers del grup II i dos membres de consellers del grup III, amb la finalitat de
difondre entre el conjunt de la societat civil de les Illes el contingut del dictamen, seguir l’actuació de les
polítiques públiques entorn d’aquest, avaluar anualment el compliment de les consideracions exposades, facilitar estudis, jornades de debat i seminaris especialitzats entorn de problemàtiques rellevants assenyalades
al dictamen i als estudis que l’acompanyen.
• El CES de les Illes Balears vol aprofitar el treball col·lectiu dut a terme en aquest dictamen per presentar al CES
de l’Estat espanyol i a la resta de CES de les comunitats autònomes la metodologia del treball i la governança
de la seva gestió com una aportació a la necessària col·laboració horitzontal entre comunitats autònomes i com
una bona pràctica d’encaix propositiu des d’una comunitat autònoma a la millora de la política estatal.
• El CES de les Illes Balears creu que aquest dictamen pot afavorir el millor coneixement de la realitat de les
nostres illes a l’àmbit europeu i difondre la necessitat d’una aposta estratègica per a la sostenibilitat de la
nostra societat i de les seves institucions. A la vegada, permetrà fer visible el paper de les regions en el disseny de la construcció europea sostenible que desitjam.

5. L’Agenda 2030 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Una oportunitat per a la planificació estratègica a les Illes Balears
En el moment de fer l’encàrrec del dictamen al CES, el Govern no tenia en compte l’Agenda 2030 en la seva petició.
Ja en el procés final de debat del dictamen entre els consellers del CES, el Govern va remetre al govern central els
seus plantejaments vers els 17 compromisos ODS que es plantejaven abordar des de les Illes. A l’objectiu 17 —el que
promou la creació d’aliances per aconseguir el conjunt dels altres objectius—, el Govern feia referència a l’estudi de
prospectiva encarregat al CES i al seu posterior dictamen.
Ja en aquesta legislatura, el Govern ha creat tres meses sectorials per abordar l’Agenda 2030: una economicolaboral, una mediambiental i una altra social. Al mateix temps, el govern central ha creat una vicepresidència específica
per fer el seguiment de l’Agenda 2030 al conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta realitat dona la possibilitat que tota la
feina feta en aquest dictamen, especialment la riquesa d’aportacions rebudes en el procés de debat de l’elaboració,
pugui ser tinguda en compte com un material valuós que pot enriquir la feina col·lectiva de l’Agenda 2030 de les Illes
Balears. Per aquest motiu, suggerim:
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• Els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS) per a l’any 2030 són una agenda
mundial que permet una identificació dels reptes i de les respostes que cal encarar com a humanitat, per
garantir una millor vida a les generacions presents i futures. Aquests objectius globals, cal identificar-los a
la realitat concreta de cadascuna de les nostres illes i als reptes comuns que cal encarar com a comunitat
autònoma. És la nostra obligació com a societat analitzar críticament la situació real des d’on partim a les
nostres illes a cadascun dels 17 ODS l’any 2020 per comprometre unes propostes de millora ambicioses i
realistes per a l’horitzó 2030.
• Els ODS permeten tenir unes eines d’anàlisi per abordar d’una manera holística i integral les diferents polítiques sectorials i faciliten la planificació estratègica integrada a l’hora de definir les prioritats de les administracions públiques i la dels agents econòmics i socials.
• Cal crear la infraestructura humana i de mitjans en el camp de l’estadística interinsular i insular per fer un
seguiment amb indicadors específics per dur a terme una avaluació precisa de l’estat de cada objectiu dels
ODS a les nostres illes i avaluar constantment com s’avança cap als objectius concrets que es volen aconseguir per a cadascun dels 17 ODS a les Illes Balears per a l’any 2030.
• El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears creu que pot jugar un paper facilitador en el marc de l’objectiu
17 dels ODS per crear ponts, marcs de debat i espais de seguiment entre els diferents agents econòmics i
socials de les Illes i les administracions públiques entorn de la implementació dels 17 ODS de l’Agenda Mundial a les Illes Balears.

IV. Consideració final
Aquest dictamen s’ha treballat de valent —per part dels organismes del CES i la Universitat de les Illes Balears, amb la
cooperació d’altres entitats i d’institucions científiques— abans de l’esclat del coronavirus. La progressió que fa el dictamen és a deu anys vista, de manera que hom suposa que bona part de les mesures que es proposen continuaran sent
vàlides. L’impacte de la pandèmia, però, serà rellevant i s’haurà de calibrar quines modificacions es poden assenyalar
en funció de les evolucions: fluixos turístics, reorganitzacions productives, moviments migratoris, factors que poden
estar condicionats per les conseqüències del coronavirus, etc. És per això que pensem que resulta determinant fer una
comissió de seguiment del dictamen —monitorar-lo d’alguna manera— perquè l’esforç desenvolupat sigui al més útil
possible, i se sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.
Illes Balears, 6 d’octubre de 2020
								 Vist i plau
El secretari General del CES 				

La presidenta del CES en funcions

Josep Valero González 					

Carmen Planas Palou
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1. Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i
mediambiental de les societats de les illes balears a
l’horitzó 2030 (H2030)
http://www.caib.es/sites/ces/ca/n/estudi_sobre_la_prospectiva_econamica_
social_i_mediambiental_de_les_societats_de_les_illes_balears_a_lahoritza_2030_
h2030/?mcont=51

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

2. Propostes de l’Estudi sobre la prospectiva econòmica,
social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 (H2030). (Extracte de propostes i
mesures)

2030

http://www.caib.es/sites/ces/ca/n/estudi_sobre_la_prospectiva_econamica_
social_i_mediambiental_de_les_societats_de_les_illes_balears_a_lahoritza_2030_
h2030_0/?mcont=51

Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats
de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030)
Extracte de propostes i mesures

2019

3. Informe dels Serveis Tècnics del CES sobre el Dictamen
5/2020, sobre la prospectiva econòmica, social i
mediambiental de les societats de les Illes Balears a
l’horitzó 2030 (H2030) i sobre el seu procés de governança
http://www.caib.es/sites/ces/ca/n/informe_tacnic_del_ces_sobre_el_
dictamen_52020/?mcont=51
Informe dels Serveis Tècnics del CES sobre el Dictamen 5/2020,
sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les
societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 (H2030) i sobre el seu
procés de governança
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Cronograma d’elaboració del Dictamen H2030
ANY 2017
1

30/11/2017

Recepció al CES de l’encàrrec del Govern.

2

12/12/2017

Plenari: s’accepta l’encàrrec del Govern i s’acorda, d’una banda, fer l’estudi, i de l’altra,
aprovar posteriorment un dictamen per la qual cosa es planteja crear una comissió de
treball específica.

ANY 2018
3

23/02/2018

Comissió de Treball H2030: S’aproven els continguts de l’estudi H2030.

4

13/03/2018

Plenari: s’informa del cost del conveni per a l’estudi H2030 i de l’estructura dels
continguts de l’estudi H2030 proposada per la Comissió de Treball conjunta dels 18
consellers membres de la Comissió de Treball d’Economia, Ocupació i de l’Àrea Social.
A partir d’ara, coneguda per la Comissió de Treball H2030.

5

26/04/2018

Presentació al Parlament i davant dels assistents a la trobada dels CES autonòmics del
projecte de l’estudi H2030.

6

25/05/2018

Primer seminari d’experts i signatura de conveni amb la UIB. Presentació dels grups de
treballs dels col·laboradors.

7

Maig-juny
de 2018

8

23/11/2018

Segon seminari d’experts. Anàlisi conjunta de les aportacions fetes pels col·laboradors.

9

12/12/2018

Plenari: Presentació del DAFO, resum del document i dels dos seminaris amb els
experts.

Constitució formal de l’equip redactor de l’estudi H2030.

ANY 2019
10

12/03/2019

Plenari: S’informa del dia de presentació de l’estudi H2030.

11

27/03/2019

Presentació pública de l’estudi H2030.

12

11/04/2019

Fòrum Insular d’Eivissa.

13

11/05/2019

Fòrum Insular de Mallorca.

14

14/05/2019

Comissió Permanent: S’aprova una primera proposta de calendari per a l’aprovació
del Dictamen H2030.

15

16/05/2019

Reunió del CES de Menorca. Lliurament dels acords del Fòrum de Menorca.
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16

11/06/2019

Plenari: Aprovació del calendari per a l’aprovació del Dictamen 2030 i s’aprova també
la metodologia que es durà a terme en la Comissió de Treball H2030.

17

09/07/2019

Comissió Permanent: Primera modificació del calendari d’aprovació del dictamen
inicialment previst a conseqüència de dues esmenes de CCOO i UGT.

18

10/09/2019

Plenari: Segona modificació del calendari d’aprovació del dictamen per recollir més
aportacions dels consellers del CES.

19

27/11/2019

Comissió Permanent: Tercera modificació del calendari d’aprovació del dictamen i
s’acorda convocar la Comissió de Treball H2030 per al mes de desembre.

20

10/12/2019

Plenari: Quarta modificació del calendari d’aprovació del dictamen.

21

17/12/2019

Comissió de Treball H2030: S’aprova l’estructura inicial del dictamen.

ANY 2020
22

14/01/2020

Comissió Permanent: S’amplia el termini per presentar propostes.

23

11/02/2020

Comissió Permanent: S’acorda crear una comissió de redacció del Dictamen H2030
per intentar-ne reorientar el format i l’estructura.

24

19/02/2020

Comissió de redactors: S’acorda una nova redacció del dictamen, sobretot pel que fa
als antecedents i les consideracions finals.

25

29/04/2020

Comissió Permanent telemàtica: Aprovació del calendari de debat del Dictamen
H2030. Ampliació del termini de presentació de propostes per part dels consellers del
CES arran de la nova estructuració de la proposta del dictamen.

26

12/06/2020

Comissió de Treball H2030: Es reuneix per aprovar la proposta de dictamen que
finalment no és aprovada.

27

06/07/2020

Comissió Permanent extraordinària: Es produeix la dimissió i el cessament del
president del CES per incompatibilitat amb el seu nomenament com a conseller del
Banc d’Espanya. Es tracten temes pendents i, sobre el Dictamen H2030, s’acorda que
la Comissió de Treball H2030 es reuneixi per aprovar la proposta de dictamen.

28

10/07/2020

Comissió de Treball H2030: S’aprova la proposta de Dictamen H2030.

29

06/10/2020

Plenari: S’aprova definitivament el Dictamen H2030 amb el nom següent: Dictamen
núm. 5/2020, sobre la «Prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats
de les Illes Balears a l’horitzó 2030».
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30/11/2017. Recepció al CES de l’encàrrec del Govern.

12/12/2017. Plenari: Acceptació de l’encàrrec del Govern, aprovació de l’elaboració de l’estudi i d’un posterior
dictamen proposat per una comissió de treball específica.
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13/03/2018. Plenari: Informació de la proposta de conveni CES-UIB per a l’estudi H2030.

26/04/2018. Presentació al Parlament de l’estudi H2030. Els directors científics de l’estudi H2030, Martí Parellada
i Elisabeth Valle; juntament amb els presidents del CES Illes Balears, Carles Manera, i del CES Espanya, Marcos Peña.
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26/04/2018. Presentació al Parlament i a la trobada dels CES autonòmics del projecte de l’estudi H2030.

25/05/2018. Signatura del conveni UIB-CES per a l’elaboració de l’estudi H2030.
39

CES - H2030 - DICTAMEN 5/2020

25/05/2018. Roda de prensa de presentación del projecte d’estudi i del consell assessor de l’estudi H2030.

25/05/2018. Primer seminari d’experts. Reunió de treball dels grups d’investigació amb els experts.
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23/11/2018. Equip directiu de l’estudi i conjunt del Consell Assessor de l’estudi H2030.

23/11/2018. Segon seminari d’experts i col·laboradors de l’estudi H2030.
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12/12/2018. Plenari: Presentació del DAFO, resum del document i dels dos seminaris amb els experts sobre l’estudi
H2030.

12/03/2019. Plenari: Informació del dia de presentació de l’estudi H2030.
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27/03/2019. Presentació pública de l’estudi H2030.

11/04/2019. Fòrum Insular d’Eivissa.
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11/05/2019. Fòrum Insular de Mallorca.

11/05/2019. Fòrum Insular de Mallorca.
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16/05/2019. Reunió al CES de Menorca: Lliurament dels acords del Fòrum de Menorca.

11/06/2019. Plenari: Aprovació de la proposta del calendari per a l’aprovació del dictamen de l’H2030 i de la metodologia que ha d’utilitzar la Comissió de Treball H2030.
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10/09/2019. Plenari: Segona modificació del calendari d’aprovació del dictamen de l’H2030.

17/12/2019. Plenari: Quarta modificació del calendari d’aprovació del dictamen.
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29/04/2020. Comissió Permanent telemática: Aprovació del calendari de debat del Dictamen H2030 i ampliació
del termini de la presentació de les propostes dels consellers del CES.

12/06/2020. Comissió de Treball H2030: Primer intent d’aprovació de la proposta de Dictamen H2030.
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06/07/2020. Comissió Permanent extraordinària: Acord de convocatòria de la Comissió de Treball del CES H2030
per aprovar la proposta de dictamen.

10/07/2020. Comissió de Treball H2030: Aprovació de la proposta de Dictamen H2030.
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06/10/2020. Plenari: Aprovació del Dictamen 5/2020, sobre l’H2030.

06/10/2020. Plenari: Aprovació del Dictamen 5/2020, sobre l’H2030.
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