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de Dades, així como la modernització
de les infraestructures bàsiques del CPD
per tal d’obtenir les màximes proteccions
contra tot tipus de risc.
A mès, aquest CPD permetrà una
optimització de l’eficiència energètica i
una motorització completa i integrada
dels paràmetres essencials d’aquestes
infraestructures. D’aquesta manera es
podran garantir els nivells apropiats de
qualitat i seguretat
El correcte funcionament del CPD es
essencial per poder prestar tots els serveis
corporatius sense degradacions en el
rendiment o en la funcionalitat.
Aquest servei permetrà que 7.474 empleats
del Govern de les Illes Balears i 16.499
d’IBSALUT es beneficien del projecte
de subministrament i instal·lació de la
Caixa Cofre del Centre de Procés de
Dades Corporatiu de la DG de
Desenvolupament Tecnològic.

La Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic del Govern
de les Illes Balears ha posat en marxa
noves infraestructures bàsiques de les
tecnologies de la informació de les
aplicacions i serveis del Centre de
Processament de Dades (CPD).
La inversió total de 998.250€, està
cofinançada en un 50% per el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional
en el marc del Programa Operatiu
FEDER 2014-2020 de les Illes Balears,
a l’àmbit de l’Objectiu Temàtic 2 que
promou els projectes tecnològics de
modernització
i
consolidació
d’infraestructures,
equipaments,
aplicacions i serveis TIC a les
Administracions Públiques que permetrà
augmentar la seva eficiència i garantir
els nivells apropiats de qualitat i seguretat.
Aquesta inversió consisteix en el
subministrament i instal·lació d’una sala
cofre prefabricada y autoportant per
allotjar els equips del Centre de Processos
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ajudes dirigides a empreses i associacions
empresarials tenen les següents
característiques: una subvenció del 45%
sobre el valor de la inversió, un valor
d’inversió màxima per a instal·lacions
de generació fotovoltaica de 1,50 €/Wp
i un import màxim de subvenció per
beneficiari no superior a 30.000 €.
En aquest sentit, un total de 24 empreses
de Balears han realitzat inversions per
un import de 1.207.989,54€ amb una
ajuda pública de 344.906 €
Entre totes aquestes actuacions, dos
projectes han destacat especialment per
la seva aposta per l’autoconsum industrial,
no solament pels beneficis derivats de
l’estalvi que genera, si no també pel seu
compromís amb el medi ambient dins
l’activitat que desenvolupen.
Una d’elles es la empresa De Salabert
e Hijos S.A., ubicada a Palma ha instal·lat
200 plaques fotovoltaiques de 50 Kw
pel seu abastaixament elèctric.
L’altre, la Finca Es Fangar S.A. de
Manacor ha instal·lat amb el recolçament
del FEDER 384 mòduls de 260 Wp i 4
convertidors de 15kw.

En el marc de la convocatòria d’ajudes
de l’any 2015 per el foment de les
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
i d’energia eòlica per autoconsum,
dirigida a empreses, associacions
empresarials i particulars, s’han
subvencionat un total de 37 instal·lacions,
que han suposat una inversió total de
1.305.251 € amb una ajuda pública de
375.658 €, de la qual un 50% està
cofinançada per el FEDER en el marc
del PO de les Illes Balears 2014-2020.
Aquestes inversions han permès la
instal·lació de 0,77 MWp d’energia
fotovoltaica
renovable. Anualment,
aquestes instal·lacions generen fins
1.00.000 kWh/any d’electricitat renovable
que s’utilitza per auto consumir als
establiments industrials i reduir, d’aquesta
manera, la seva factura elèctrica. En
conjunt, tots aquests projectes permeten
reduir les emissions a l’atmosfera en
850 tones de CO2 a l’any.
Les principals característiques de les
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que fa més de deu anys que funciona i
que fins ara era finançat pel sistema de
subvenció.

activitats per facilitar-los la reinserció
social, laboral i familiar durant el procés
de sortida del centre penitenciari.

La concertació, per un període de quatre
anys, garanteix el funcionament i el
manteniment del servei i dona estabilitat
tant a l’entitat com als usuaris.
En total, la Conselleria de Serveis Socials El programa s’adreça a persones recluses
i Cooperació destinarà 2.221.209 euros i ex recluses amb diagnòstic de salut
a concertar 65 places d’aquest programa, mental, a les quals s’ofereixen tallers i

Aquest programa està cofinançat en
un 50 %, pel Fons Social Europeu, en
el marc del Programa Operatiu de les
Illes Balears FSE per al període
2014–2020

La conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i el servei d’acompanyament
del Grup d’Educadors de Carrer i Treball
amb Menors (GREC) han formalitzat la
concertació del servei que aquesta entitat
ofereix a persones recluses i ex recluses
que tenen un diagnòstic de salut mental.
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La Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació ha contractat 31 joves de
diversos perfils professionals, que s’han
incorporat a la Fundació d’Atenció a la
Dependència per un període de 15 mesos.
Són joves que tenen entre 18 i 30 anys
per als quals aquesta és la seva primera
experiència laboral relacionada amb allò
que han estudiat. La contractació s’ha
fet a través del programa SOIB JoveQualificats, dirigit a persones joves
desocupades amb estudis universitaris o
de formació professional superior
beneficiàries del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.

Dels 31 joves contractats, dotze són
treballadors socials, vuit administratius,
sis graduats universitaris en branca
sociosanitària, dos antropòlegs, un
llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses i un diplomat en Ciències
Empresarials, i un economista.

Aquest programa, finançat amb fons del
SOIB i del Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SEPE) i cofinançat pel Fons
Social
Europeu
(FSE),
millora
l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels
coneixements adquirits en la seva
formació i àrees del seu coneixement,
per millorar així les possibilitats d'inserció
Vint-i-vuit d’aquests contractes es posterior en el mercat laboral.
desenvolupen a Mallorca, dos a Menorca
i un a Eivissa. El projecte que duen a
terme està relacionat amb l’anàlisi, revisió
i estudi del Sistema d’Atenció a la
Dependència a través d‘expedients de
dependència actius a Balears.
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En el marc del Programa Europeu
INTERREG SUDOE la Fundació IDISBA
participa en el projecte “ICTUSnet” amb
un import de 147.950. La Conselleria de
Sanitat i Salut Pública participa també
en el projecte en qualitat d’associat.
El projecte te un pressupost total de
1.784.850€, dels quals la Unió Europea
cofinança un 75% del coste total. Està
coordinat per l'Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AquAS) de la Generalitat de Catalunya
amb una duració de 36 mesos.
L'objectiu principal del projecte és
fomentar la col·laboració en la investigació
i l'aprenentatge mutu en l'atenció de
l'ictus en la fase aguda i en la seva
evolució posterior, incrementant el
coneixement dels seus factors de risc i
la qualitat de l'atenció sanitària a aquesta
patologia, gràcies a la incorporació de
les noves tecnologies d'anàlisi de dades
disponibles en l'actualitat ja a l'intercanvi
de bones pràctiques en totes les fases

de la cadena assistencial
L’ ictus és un problema assistencial
complex i creixent i representa una de
les dues primeres causes de mortalitat
a nivell europeu.
El tractament aconsegueix reduir la
discapacitat i estalvia recursos, per tant,
és crucial que els pacients tinguin accés
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a tècniques diagnòstiques i tractaments
eficaços i que es redueixi la variabilitat
territorial en la prestació dels serveis.
La primera reunió del socis del projecte
( kick-off-Meeting) ha tingut lloc a
Barcelona a la seu del coordinador els
passats 19 i 20 d’abril.
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tenir lloc el passat 13 de desembre, al
Ministeri d’Assumptes Exteriors i
Cooperació. Per tant, durant els anys
2018-2019 la Direcció General de Fons
Europeus coordinarà aquest comitè.
El director general de Fons Europeus ja
ha assistit a dues reunions de l'EGESIF
a Brussel·les.

Els comitès de la Comissió Europea són
fòrums de debat presidits per la Comissió
Europea i formats per representants dels
estats membres, que permeten a la
Comissió intercanviar opinions amb les
administracions estatals abans de prendre
qualsevol mesura d’execució legislativa.
Dels més de 300 comitès tècnics que té
la Comissió Europea, actualment les
comunitats autònomes de l’estat espanyol
participen en 96.
El maig de 2017, el Ministeri de la
Presidència i per a les Administracions
Territorials va sol·licitar a les comunitats
autònomes que manifestessin el seu
interès a coordinar els comitès per al
període 2018-2021.
En aquest sentit, la Direcció General de
Fons Europeus de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme va sol·licitat coordinar el comitè
per a la Coordinació de Fons Estructurals
(EGESIF/COESIF). Aquesta sol·licitud
va ser acceptada a una reunió que va
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l’esforç i continuar pel mateix camí per
avançar cap a majors nivells de cohesió
social. Així mateix, durant la reunió
també es va posar de manifest la
contribució del FSE a les Illes als
objectius del Pilar Europeu de Drets
Socials, aprovat a finals de 2017 per
impulsar una Europa més social.
El Comitè de Seguiment ha aprovat
l'augment del finançament del Programa
Operatiu, que disposarà de 6.435.300,00
€ més del FSE, gràcies a l'assignació
dels nous fons corresponents a la revisió
tècnica de la Política de Cohesió. La
Comunitat Autònoma finançarà la resta
de la inversió plantejada per a projectes
d’ocupació, formació i inclusió, que
El Comitè de Seguiment del Programa
Operatiu (PO) FSE 2014-2020 de Balears
es va reunir el passat 11 d’abril a Palma.
Hi van assistir representants de la
Comissió Europea, del Ministeri
d'Ocupació i Seguretat Social i del
Govern de les Illes Balears, entre altres
institucions, així com dels principals
interlocutors econòmics i socials de les
Illes.
de 50 milions d'euros que han permès,
entre altres triomfs, que 925 persones
La reunió va servir per presentar els aturades accedeixin a un lloc de treball,
resultats que s'estan aconseguint amb que 11.765 persones en situació o risc
aquest programa, l’objectiu del qual és d'exclusió social hagin estat ateses per
triple: combatre la desocupació, reduir afavorir la seva inserció sociolaboral o
l'amenaça d'exclusió social i millorar el que 6.792 alumnes hagin cursat diferents
capital humà i els nivells de qualificació cicles formatius per millorar la seva
ocupabilitat futura.
de la població de les Illes Balears.
Des de la seva aprovació el desembre La Comissió Europea ha destacat molt
de 2015, el Programa ha seleccionat positivament aquests resultats i ha animat
diferents operacions per valor de més els representants del Govern a no reduir
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s’acostarà als 13 milions d’euros.
D'aquesta forma, comptarà amb un
pressupost total de 94.653.280 €, destinat
a impulsar un creixement integrador i
inclusiu que generi noves oportunitats
d'ocupació i majors possibilitats per a
les persones més vulnerables de les Illes.

