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amb la matèria l'experiència i els detalls
d'aquesta obra i destacar els beneficis
mediambientals del projecte com a
conseqüència del canvi d'energia
utilitzada, de les mesures d'estalvi
energètic i de la reducció dels efectes
contaminants a l' atmòsfera. També s’ha
fet constància de la financiació en un
Serveis Ferroviaris de Mallorca ha 50% amb càrrec al Fons Europeu de
impulsat aquestes visites guiades amb Desenvolupament Regional (FEDER) de
l'objectiu de donar a conèixer als l’actuació en el marc del PO FEDER
estudiants de cicles formatius relacionats 14-20 de les Illes Balears.
Alumnes dels instituts públics I.E.S
Felanitx i I.E.S. Manacor han visitat les
obres d'electrificació del tram EnllaçManacor. Es tracta de 40 estudiants de
formació professional del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà en Instal·lacions Elèctriques
i Automàtiques.
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La visita ha consistit en una explicació
detallada sobre la construcció i
funcionament de la subestació elèctrica
de Petra i els seus voltants. Durant la
mateixa,
els alumnes han pogut
comprovar in situ com els coneixements
adquirits durant el curs tenen repercussió
i aplicació directe en una obra i la
importància que tenen les diferents
disciplines que formen part d'un projecte
d’aqueta envergadura.
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En el marc de la convocatòria pública
per atorgar subvencions a entitats locals
que duguin a terme actuacions de
restauració, protecció i conservació
d'immobles d'interès cultural o catalogats
que integren el patrimoni cultural de les
Illes Balears, ha entrat en funcionament
el projecte de reforma i adequació de la
instal·lació elèctrica del Castell de
Capdepera a Mallorca.

les restes d'una vila musulmana.
El castell està situat de manera estratègica
que permet controlar i vigilar gran part
del nord-est de l'illa de Mallorca i part
de la costa nord-est de l'illa de Menorca.
La fortalesa ocupa al voltant d'uns 8.069
m2 de superfície i té una forma gairebé
triangular.

La intervenció cofinançada ha consistit
Aquesta actuació, que ha suposat una a dotar del servei d'il·luminació dels
inversió de 100.430€ ha estat diferents recorreguts del recinte, del
subvencionada pel Fons Europeu de servei elèctric als immobles situats a
Desenvolupament Regional en un 50%, l'interior del conjunt i la connexió amb
es a dir, 50.125€ en el marc del Programa les diferents zones del Castell.
Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes
Balears.
Amb aquesta actuació s'ha aconseguit
recuperar i millorar una de les zones
El castell de Capdepera és una fortalesa històriques més importants del municipi
amb recinte emmurallat situada al terme de Capdepera. El Castell de Capdepera
municipal de Capdepera, a la zona del està declarat com a Bé d'interès cultural
llevant de l'illa de Mallorca. La seva (BIC), figura de màxima protecció del
construcció va començar en 1300, encara nostre patrimoni històric. Com que és
que al segle XIV va ser reconstruït sobre un monument visitable durant tot l'any
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aquesta actuació permetrà augmentar el
turisme de caràcter cultural i més tindrà
una repercussió directa sobre el
desenvolupament d'aquest municipi i de
la comarca del Llevant en general.
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ha provocat que en els últims anys el
municipi hagi experimentat un continu
creixement demogràfic amb un increment
substancial de la demanda a l'oferta de
places d'escolarització, cosa que ha
provocat que l'IES Santa Maria s'hagi
El cost de l'actuació és de 4.827.914,34€, vist obligat a tenir una ubicació
cofinançada en un 50% (2.413.957,17€) provisional amb aules modulars situades
pel Fons Europeu de Desenvolupament al carrer.
Regional (FEDER), en el marc del
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 El projecte consisteix en la construcció
de les Illes Balears i s'emmarca en de 16 unitats per a l'Ensenyament
l'objectiu específic 10.5.1 del PO que te Secundari Obligatori (ESO), conformat
per objectiu impulsar la millora de les en un edifici de dues plantes, constituït
infraestructures d'educació i formació. per dos mòduls transversals i un de
longitudinal. En els tres mòduls
L'Institut Balear d'Infraestructures i transversals es distribueix el programa
Serveis Educatiu (IBISEC) és l'empresa docent d'aules de secundària, tallers,
pública adscrita a la Conselleria laboratoris, aula UEECO (Unitat
d'Educació i Universitats que té per Educativa Específica en Centre Ordinari),
objectiu la creació, construcció, adequació a més de biblioteca i gimnàs.
i ampliació de centres públics educatius
en l'àmbit territorial de les Illes Balears. La seva execució possibilita l'eliminació
Les obres del Institut d’Ensenyança
Secundària de Santa Maria estan a punt
de finalitzar. El nou edifici ocuparà una
superfície total de 4.339 metres quadrats,
distribuïts en dues plantes.

de 5 aules modulars, així com recollir,
La proximitat de Santa Maria a la capital, per adscripció directa, a l'alumnat del
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municipi veí de Santa Eugènia, i eliminar
la doble adscripció a l'IES Sineu, també
molt saturat.
La seva entrada en funcionament
beneficiarà als 480 alumnes que es
podran matricular en ell inicialment. A
més, cal destacar l'existència de l'aula
UEECO, que permetrà l'escolarització
d'alumnes amb necessitats educatives
especials en un centre ordinari, afavorint
així la seva integració.

B u t l l e t í 4r : D e s e m b r e 2018

El Pla de Retorn de Talent es una
iniciativa adreçada a 500 balears menors
de 40 anys i amb estudis superiors que
resideixen a l’estranger.

El programa té una vigència de 5 anys
i va dirigit a persones menors de 40
anys, amb titulació universitària, de
formació professional o amb certificat
de professionalitat de nivell 3, que van
iniciar una nova vida professional fora
del seu país, motivada en molts casos
per les difícils condicions existents durant
la passada crisi econòmica. Es vol oferir
tot el suport institucional perquè els joves
emigrats per falta d’expectatives laborals
des de l’any 2008 puguin tornar en les
millors condicions possibles.

El Pla es composa de tres tipus de
subvencions:

• Passaport de tornada. Ofereix la
possibilitat de sol·licitar ajuts de fins a
3.000 euros per sufragar les despeses
La iniciativa compta amb un pressupost
associades al trasllat des de l’estranger
de 2.133.000 euros finançats amb recursos
fins a la comunitat autònoma.
propis de la Comunitat Autònoma i del
• Ajuda a la contractació. Se
Fons Social Europeu, dels quals 1,6
subvenciona amb un import de fins a
milions van destinats a finançar ajuts
14.000 euros les empreses que contractin
econòmics per afavorir el retorn dels
joves participants en el Pla de Retorn
joves a les Illes Balears i 533.805 euros
del Talent de les Illes Balears.
permetran posar en marxa serveis
• Ajuts a l’emprenedoria. Subvencions
d’assessorament, acompanyament i
intermediació adreçats als emigrants amb Aquests ajuts beneficien el col·lectiu al per a aquells emigrants amb perfil
voluntat de retorn.
qual van dirigits alhora que afavoreixen emprenedor que comptin amb un pla
S’inclouen subvencions a les empreses al conjunt de la societat, especialment d’empresa i vulguin establir-se per compte
que contractin joves com a indefinits, les empreses i l’economia, ja que poden propi a les Illes Balears. En aquests
ajuts per a l’emprenedoria i un «passaport aprofitar el talent, la formació i casos, els ajuts podrien augmentar fins
de tornada» de fins a 3.000 euros perquè l’experiència internacional d’aquests als 9.000 euros i els paràmetres de
sufraguin les despeses del trasllat.
joves per impulsar la seva competitivitat. l’activitat no han de superar els d’una
microempresa.
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mental, que necessiten organització,
supervisió i assistència en la realització
de les activitats de la vida diària, així
com suport en el procés d’adquisició i
Les entitats socials de les Illes Balears
desenvolupament d’habilitats bàsiques i
que concertaran aquest servei son: Giraadaptatives personals, social i prelaborals,
Sol amb 75 places, S’Estel de Llevant
perquè puguin assolir, dins les possibilitats
amb 64 places, Es Garrover amb 45
de cada persona usuària, la màxima
places i la Fundació Deixalles amb 17
integració sociolaboral.
places.

El Consell de Govern ha autoritzat a la
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació a convocar el primer concert
social de serveis ocupacionals per a
persones amb discapacitat associada a
un diagnòstic de salut mental, per als
anys 2019-2021. Això suposa concertar
per un període de quatre anys amb entitats
del tercer sector un servei que garanteix
el manteniment del servei i aporta
estabilitat tant a les entitats com als
usuaris del servei.

Programa Operatiu del Fons Social
Europeu de les Ills Balears 2014-2020.

El concert social del servei ocupacional
per a persones amb diagnòstic de salut
mental és un projecte cofinançat pel
Fons Social Europeu, en el marc del

El resultat esperat d’aquesta actuació es
millorar l’atenció i suport a les persones
amb discapacitat associada a malaltia

La concertació d’aquest servei implica
incorporar les 201 places a la Xarxa
Pública de Serveis Socials i, per tant,
Es destinaran 4,5 milions d’euros a tant la valoració com la derivació per
finançar 201 places en centres accedir-hi es gestionaran des de
ocupacionals per a persones amb l’Administració pública (en aquest cas,
diagnòstic de salut mental per al període la Conselleria de Serveis Socials i
2019-2021.
Cooperació).
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El director general d'Innovació i Recerca,
Pep Lluís Pons, ha assistit al kick-off
meeting del IBuy, un projecte europeu
dissenyat per fomentar i implementar de
manera eficient nous programes de
compra pública innovadora (CPI) i en
el qual participen, a més del Govern
dels Illes Balears, altres entitats públiques
de regions europees de Lituània,
Finlàndia, Romania, Grècia, Letònia, i
Portugal.
Aquest projecte està cofinançat amb fons
FEDER en el marc del Programa Europeu
INTERREG EUROPE i també està
vinculat a la RIS3, la Estratègia
d'especialització Intel·ligent, que s'executa
en les Illes Balears.

Així, va tenir lloc la presentació dels
diferents socis del projecte, entre ells la
Fundació Bit, i les primeres sessions per
abordar els temes generals del projecte
en les quals es defineixen i reparteixen
els paquets de treball i s'intercanvien
experiències. Durant la segona jornada,
Pep Lluís Pons va presentar les polítiques
de compra pública a Balears, de les
quals va voler destacar “que és un procés
que en Balears estem iniciat amb una
sèrie de projectes pilot, especialment en
l'àmbit de salut, però que existeixen
altres àmbits recollits en la Estratègia
d'Especialització Intel·ligent RIS3, els
quals poden obtenir protagonisme com
l'àmbit de l'economia circular com pot
ser la valorització de residus, mobilitat,
Aquesta primera reunió, que s'ha celebrat energia, etc.". Pons també ha volgut
al parc tecnològic de Vílnius, Lituània, destacar "la gran oportunitat que és per
és un punt de partida per als socis Balears participar en projectes on
implicats i representants d'aquests compartim experiències diferents regions
territoris, tots ells en una etapa europees, les quals podem implementar
primerenca d'implementació de la compra a la nostra regió amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida de les
pública innovadora (CPI).
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persones i ser més eficients en la gestió
de la compra pública”.
La CPI és un instrument orientat al
foment de les polítiques d'innovació en
tant que facilita a les empreses el
desenvolupament de solucions innovadores
a necessitats encara sense cobrir a través
de demandes públiques pensades per
afavorir estratègicament la innovació i
el desenvolupament tecnològic. La
implementació d'aquest tipus de
contractació pública permet compensar
la bretxa de mercat característica dels
sectors d'alta tecnologia, ja que en reduir
el risc, afavoreix la inversió privada en
recerca i desenvolupament.
Amb un pressupost total d'1.471.100€
(220.000€ per a les accions a
desenvolupar en les Illes Balears), el
projecte iBuy pretén, mitjançant diferents
accions conjuntes, ajudar a les regions
participants en la implementació i millora
de programes de CPI.
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El projecte “Adquisició i Manteniment
dels Sistemes d’informació i equipament
a bordo del Transport Sanitari” cofinançat
en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i
desenvolupat per l’IBSalut ha estat
presentat a l’acte Anual de Política
Regional i Fons Europeus a Espanya que
s’ha celebrat a Madrid els passats 26 i
27 de novembre.
A aquest acte han participat representants
dels
diferents
organismes
de
l'Administració General de l'Estat, de
les Comunitats Autònomes i de les
Entitats Locals, així com de la pròpia
Comissió Europea.

implantació de la eSalut a les Illes
A la seva finalització tots els participants Balears.
han pogut votar les millors actuacions
cofinançades per fons europeus que han
estat presentades i s’han entregat tres
guardons a les propostes més votades,
que han estat els projectes de les
Comunitats Autònomes de Melilla,
Catalunya i Extremadura.
A més, els assistents han pogut recollir
material divulgatiu sobre actuacions
cofinançades per part del Fons Europeus
de Desenvolupament Regional.

L’adquisició i manteniment dels sistemes
d’informació i equipament del transport
sanitari de l’IBSALUT es una operació
aprovada en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Balears 2014-2020
Aquest esdeveniment ha estat organitzat i ha permès millorar l’accés, la utilització
pel Ministeri d'Hisenda i te com a i la qualitat de les tecnologies de la
objectiu difondre la importància de la comunicació, incrementar l’eficiència
Política de Cohesió com a eina per en la prestació dels serveis sanitaris,
impulsar el desenvolupament econòmic, modernitzar els serveis públics sanitaris
el progrés social i la sostenibilitat a través de les TIC e impulsar la
ambiental a Espanya.
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a les PIMES en el període 2014-2020,
sobre les ajudes a la competitivitat a les
PIMES en el marc del PO FEDER 1420 de les Illes Balears i el suport que
donarà la Política de Cohesió a les
PIMES en el període 2021-2027 per a
la millora de la seva competitivitat, de
L’acte, presentat per Felix Pablo, Director la percepció que tenen les empreses per
General de Fons Europeus del Govern a la millora del seu negoci quan reben
de les Illes Balears, va contar amb la
participació de Gervasio Cordero,
professor honorífic del Departament
d’Economia Aplicada de la Universitat
Complutense de Madrid, de Pep Lluis
Pons, director general de Recerca i
Innovació del Govern de les Illes Balears,
de Ángeles Gayoso, de la Direcció
General de Fons Comunitaris del
Ministeri d'Hisenda, Katerina Fortun de
la Comissió Europea i de Jaume Rivera,
Vicepresident de la Associació del Petit
i Mitjà Comerç de Mallorca PIMECO.
El passat 20 de setembre va tenir lloc
a la seu de la Cambra de Comerç de
Mallorca un debat sobre “El paper de
la Política de Cohesió de la Unió Europea
en la millora de la competitivitat de les
Pimes”.

Els ponents varen parlar del suport la
Política de Cohesió de la Unió Europea
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ajudes europees, així como dels problemes
han d’afrontar les petites i les micro
empreses en aquests moments i en el
futur.
Finalment es va generar un interessant
debat entre els assistents a l’acte i els
ponents sobre les expectatives generades
per la Política de Cohesió de la UE.
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La Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme ha
organitzat “La Nit de la Investigació”
amb els centres de recerca de les Illes
Balears. L’objectiu de la celebració és
apropar la ciència i la recerca a la
ciutadania d’una manera lúdica i a través
d’un contacte directe amb els experts i
les expertes de l’àmbit. L’acte ha acollit
18 activitats per a tots els públics
relacionades amb la ciència i la Recerca.
La Nit Europea dels Investigadors és un
projecte europeu de divulgació científica
promogut per la Comissió Europea dintre
de les accions Marie Sktodowska-Curie
del programa Horitzó 2020. Té lloc des
de 2005 a més de 250 ciutats europees
simultàniament. A les Illes Balears la

iniciativa compta amb la implicació de
l'IFISC, l'IMEDEA, CSIC, CBE, l'IEO,
SOCIB i la UIB.
Entre les activitats de divulgació científica
realitzades hem de destacar les següents:
- L’Estació Científica Jaume Ferrer de
La Mola de Menorca ha obert les seves
portes perquè els menorquins puguin
visitar-ne les instal·lacions. S’ha fet una
exposició sobre els programes de
seguiment científic que s’hi realitzen.
També hi haurà dues exposicions més
sobre fotografies submarines.
- Els nins i les nines han pogut explorar
el fons del mar a bord del submarí KSI
Sunde amb el joc interactiu "Submergeixte a la Mar Balear”.
- El Centre Oceanogràfic de Balears de
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l’IEO ha obert les seves portes al públic.
Durant la visita, els assistents han pogut
accedir a les instal·lacions del Centre i
gaudir de l’exposició permanent de
material científic i històric, així com
participar en tallers per a totes les edats
i assistir a xerrades divulgatives
relacionades amb la investigació que es
realitza en aquest centre des de fa més
de 110 anys.
- Activitats diverses entre els quals
s’inclouen una exposició fotogràfica, una
zona infantil i un espai perquè el públic
pugui parlar amb els investigadors i
tècnics del SOCIB.

