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FEIM FRONT A LA CRISI 
ECONÒMICA I SOCIALC
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rep . Per tant, les dificultats del Govern 
de les Illes Balears per a fer actuacions 
davant la crisi són majors ja que tenim 
unes institucions autonòmiques, insulars i 
municipals en gairabé fallida econòmica a 
causa d’aquest mal finançament .
 
En conseqüència, som l’autonomia on 
la renda familiar disponible ha caigut de 
manera més dràstica en els darrers anys 

i un dels territoris amb més llars amb 
dificultats per a arribar a finals de més . 
Per tot això, som partidaris d’un canvi de 
model i hem contribuït a iniciar el canvi 
de l’economia basada excessivament en 
el ciment i el turisme barat, per un model 
més equilibrat entre els sectors, que aposti 
fermament pel coneixement, la innovació, 
l’emprenedoria i les activitats econòmiques 
sostenibles en l’entorn natural .

La crisi econòmica i financera internacional 
ha accelerat i agreujat el procés 
d’esgotament del model econòmic basat 
en el turisme i la construcció que ha 
caracteritzat les Illes Balears . 

Aquest model ens ha deixat com a 
conseqüències negatives una excessiva 
explotació dels recursos naturals, ser una 
de les regions de tota la UE que menys 

recursos destina a la recerca i la innovació 
(0,25% del nostre PIB) o tenir una població 
en edat de treballar amb un dels índex més 
baixos de formació de tot l’Estat i la UE .

A aquests impactes del model econòmic, hi 
hem de sumar l’injust model de finançament 
autonòmic que pateixen les Illes Balears i 
que ens ha convertit en el territori de l’Estat 
que més paga en imposts i menys serveis 
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Professionals del disseny i empresaris troben 
en aquest programa un punt d’unió molt 
productiu, que augmenta la competitivitat i 
promou nous mercats . 

A través del programa es dissenya un 
producte, un embalatge o una identitat 
corporativa que promociona el treball conjunt 
entre el dissenyador i l’empresari . “Impuls al 
disseny”, que es convoca anualment, fomenta 
l’ús del disseny entre petites i mitjanes 
empreses de les Illes Balears . 

“Balears Excel·lent”: cercant la millor gestió 
i qualitat empresarials

Un dels mecanismes desenvolupats per a 
impulsar la millora en la gestió del teixit 
empresarial de les Illes Balears és la marca 
“Balears Excel·lent”, el paraigües que 

aixopluga diferents projectes en què la gestió, 
la millora i la consolidació empresarial de les 
organitzacions balears és la màxima prioritat .

Els àmbits que conté el programa són tres: 
l’empresa, el comerç i la salut . Facilitam el 
camí per a aconseguir els distintius dissenyats 
per a cada àmbit d’una forma senzilla, eficaç 
i personalitzada . Aquests distintius funcionen 
com una marca de qualitat que reconeix i 
distingeix la tasca de comerços i empreses .

Projecte Emprenedoria

Es tracta d’un projecte que inclou diferents 
activitats per a impulsar iniciatives 
emprenedores empresarials, i compta amb 
la col·laboració de diferents entitats, tant 
públiques com privades . Des d’aquest projecte 
es dóna informació i assessorament en 
matèria de creació d’empreses i es promouen 
diferents accions: el Dia de l’Emprenedor, 
el premi Emprenedor XXI i el Portal de 
l’Emprenedoria de les Illes Balears .

Programa “Marca EIBTS”: la tecnologia, 
motor de la innovació

Concedint la marca EIBTS (empresa 
innovadora de base tecnològica) donam 
suport a les empreses innovadores de base 
tecnològica de les Illes Balears .

27. 
Promovem un pla de xoc per a 
reactivar la indústria del país 

Pla d’indústria 2010-2020

Des del Govern treballam amb les empreses 
del país analitzant quina és la situació de la 
nostra indústria, amb la finalitat de plantejar 
un pla estratègic per a incrementar el pes 
d’aquest sector econòmic sobre el nostre PIB 
en un termini de deu anys .

Es tracta d’un objectiu ambiciós però que 
amb l’esforç dels qui han firmat aquest pacte 
–associacions sindicals i empresarials i govern– 
es pot aconseguir . A més, s’ha de comptar 
amb els centres de coneixement i tecnològics 
dels quals ja disposam i que són un dels pilars 
imprescindibles per a transformar la base 
industrial .

S’ha treballat de forma activa i directa amb 
diferents sectors mitjançant l’aplicació de la 
metodologia clúster (concentració d’empreses, 
institucions i agents relacionades amb 
un determinat mercat, producte o sector 
industrial) i de caràcter col·lectiu (cooperació), 
per a aconseguir dinamitzar les empreses i el 
sector en el seu conjunt .

Els clústers amb els quals es treballa són el 
del moble, el de químics i el de moda (sectors 
de bijuteria, calçat i tèxtil) .

28. 
Promovem una economia 
innovadora  

Impulsam 
polítiques d’R+D+I

Des de l’IDI 
(Institut d’Innovació 
Empresarial) hem 
liderat el procés de 
canvi que requereix 
el nostre teixit 
empresarial en 
l’actual moment de 
crisi: un canvi cap a 
la generació de valor 
afegit i l’excel·lència . 

Posant en valor els 
nostres productes contribuïm a la seva 
rendibilitat econòmica, però també a la 
valorització social dels productes pensats i 
fabricats des de la nostra terra i per la nostra 
gent . Per a assolir aquest objectiu hem donat 
diverses eines a les empreses existents i a les 
que estan en procés de gestació . 

“Impuls al Disseny”: promovem el treball 
conjunt entre dissenyadors i emprenedors

L’objectiu del programa “Impuls al Disseny” és 
demostrar l’eficàcia i la rendibilitat del disseny 
com a eina dins l’estratègia empresarial . 

Tots els participants a Impuls al Disseny 2009

Àngel Pujol, Nanda Ramon i Xisca Vives amb els projectes
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Pla autonòmic d’ajudes d’urgència

D’una banda, s’ha posat en marxa un pla 
autonòmic d’ajudes d’urgència, dotat amb 3 
milions d’euros per a augmentar els recursos 
dels ajuntaments a l’hora de fer front a la 
crisi . Aquests 3 milions d’euros s’han dedicat 
a la concessió d’ajudes econòmiques a les 
famílies amb dificultats per a cobrir les seves 
necessitats bàsiques . A més dels convenis 
amb els ajuntaments, s’han destinat 2 milions 
d’euros a les ONG per a poder donar resposta 
a l’augment de demanda dels seus serveis de 
menjador i repartiment d’aliments .
 
Increment del pressupost de la renda mínima 
d’inserció
 
Una altra actuació ha estat augmentar el 
pressupost de l’RMI (renda mínima d’inserció) 
per a les persones sense recursos, que fins 
ara era de 2,5 milions anuals . S’han destinat 
més de 5 milions extres per a fer front a 
l’augment de persones que demanen l’RMI . 
L’any 2010 es va tancar amb 5,6 milions 
d’euros destinats a aquesta finalitat .

31. 
Protegim i potenciam el comerç 
urbà i de proximitat 

Llei de comerç: reactivam la inversió en el 
sector i evitam els centres comercials a sòl 
rústic 

Hem impulsat una nova Llei de comerç, 
aprovada amb un ampli suport parlamentari . 
La norma vol establir un model de comerç 
urbà de proximitat, molt respectuós amb el 
territori, i ha permès aixecar la moratòria 
vigent des de 2005 . Una conseqüència 
important és que es podrà reactivar la inversió 
econòmica privada en aquest sector . 

Segons la nova Llei els establiments 
comercials just es poden instal·lar a sòl urbà 
consolidat –per tant, es protegeix el sòl rústic– 
i els grans establiments comercials han de 
sol·licitar llicència autonòmica . També vincula 
el nou sòl comercial amb el residencial i això 

29. 
Aplicam l’austeritat en la despesa 
pública  

Reducció del nombre de càrrecs i dels sous

En el PSM i INICIATIVAVERDS som conscients 
de la gravetat de la situació econòmica, que 
també afecta l’Administració pública . Sense 
caure en receptes neoliberals ni en mesures 
purament populistes, que només provoquen 
el desprestigi de la política, entenem que els 
gestors públics han de fer un esforç honest per 
a donar exemple d’austeritat i reduir el dèficit 
públic en tot allò que no sigui imprescindible 
per a prestar els serveis bàsics . Una primera 
mesura d’estalvi, i de caràcter exemplificatiu, 
que s’ha adoptat a totes les institucions (Govern, 
Consell, Parlament . . .) ha estat reduir els sous 
dels alts càrrecs polítics: consellers, diputats, 
directors generals . . . El mes de juny de 2010 es 
va aplicar una reducció d’entre el 5 i el 10% dels 
sous, que estaven congelats des del 2008 .

A més, al llarg de la legislatura les principals 
administracions gestionades per equips del 
Pacte progressista han suprimit un centenar 
de càrrecs de designació política, i s’han 
reduït els sous dels alts càrrecs d’empreses i 
fundacions per a homologar-los a un màxim 
equivalent a la percepció d’un director general 
(amb el Govern del PP hi havia càrrecs de 
designació política que cobraven més que els 
consellers) .

Reducció i racionalització del sector públic: 
eliminació de consorcis i fundacions

El Govern del Pacte també ha fet una revisió 
profunda de l’estructura del sector públic, un 
sector que a l’època de Jaume Matas s’havia 
sobredimensionat amb la proliferació de 
consorcis, fundacions i entitats autònomes 
en els quals augmentava la despesa pública 
no controlada i que, d’altra banda, han estat 
el focus en què s’han concentrat els casos de 
malversació de cabals públics esdevinguts 
durant el Govern del PP .

Per això, i aplicant el criteri d’optimització 
en la gestió de l’Administració pública, hem 
aprimat el sector públic i i n’hem simplificat 
l’estructura mitjançant diverses fusions 
d’empreses públiques i consorcis . 

A les conselleries gestionades pel PSM i 
INICIATIVAVERDS hem suprimit una desena de 
consorcis, fundacions i empreses públiques –i 
els corresponents alts càrrecs–, la qual cosa 
n’ha simplificat l’organigrama i l’estructura i 
ha generat un estalvi important de recursos . 
Les funcions de les entitats suprimides han 
estat assumides per altres organismes .

 

30. 
Donam suport a les famílies amb 
dificultats

Davant la situació de crisi mundial hem 
hagut d’adoptar mesures des de l’àmbit 
local de la nostra actuació, dirigides a les 
persones afectades per la crisi, moltes de 
les quals abans tenien prou recursos per 
a viure, i que s’han traduït en 10 milions 
d’euros extres que han anat a les famílies .
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Les inversions públiques que hem impulsat 
han permès crear més de 1.700 llocs de 
feina i mantenir-ne més de 6 .300 . A més, s’ha 
donat suport a 3 .652 empreses gràcies a les 
línies d’ajuda a la competitivitat empresarial 
i s’han finançat 444 projectes d’R+D+I . També 
hem impulsat un sistema de transport més 
sostenible: hem destinat 24 milions d’euros a 
la millora de la xarxa ferroviària a Mallorca . 

Alguns dels projectes més significatius que 
s’han pogut fer gràcies als fons europeus 
són la rehabilitació del Teatre Mar i Terra a 
Palma, l’edifici d’I+D+i al Parc Bit de Palma . la 
construcció de la deixalleria de voluminosos 
a Maó, la rehabilitació del Centre Artesà de sa 
Penya, a Eïvissa, o la construcció del Centre 
Artesà i Cultural Polivalent Can Gabrielet, a 
Formentera .

impossibilita la irrupció de nous grans centres 
comercials en terrenys rústics, aïllats de la 
trama urbana .

Programa de suport a la modernització del 
comerç i els serveis

Mitjançant la convocatòria de subvencions 
a obra civil i instal·lacions per a reformar i 
innovar els establiments, hem donat el suport 
necessari als establiments perquè millorin la 
seva qualitat .

L’objectiu és assessorar sobre la importància 
del disseny en la gestió dels establiments i 
transmetre una realitat: que optimitzar l’espai 
es tradueix en rendiment i competitivitat . 
En el marc d’aquest programa oferim 
assessories tècniques i avantprojectes 
de reforma de locals amb mancances de 
disseny . També organitzam tallers didàctics, 
monogràfics i conferències, amb la intenció 
de difondre el disseny com a eina eficaç en el 
desenvolupament empresarial

32. 
Aconseguim més finançament 
europeu per reactivar l’economia  

Hem fet possible que les Illes Balears rebin 
més fons europeus: de 90,4 milions d’euros 
(període 2000-2006) a 107,2 milions d’euros 
(2007-2013) . En un context en què s’han reduït 
les ajudes FEDER a totes les comunitats 
autònomes de l’Estat, les Illes Balears han 
estat l’única comunitat que ha incrementat els 
fons rebuts . A més, hem executat el 100% del 
fons europeus programats per a les Balears 
gràcies als controls preventius que hem 
aplicat . 

Ha estat així gràcies a una important tasca 
negociadora i a un gran esforç per a adequar-
nos a tots els estàndards exigits, i també 
a haver presentat projectes amb un gran 
potencial . 

Signatura del conveni pels fons europeus amb la comissària Danuta Hübner

Rehabilitació del barri de sa Penya a Eivissa
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PROJECTE COST

Construcció d'un Recinte Firal Multimodal (Calvià) 505.400

Adquisició de la Finca de Planícia (Banyalbufar) 2.124.940

Condicionament i paviment. zones infantils (Andratx) 107.691

Rehabilitació d’antics pous (Búger) 24.921

Construcció d'un museu enològic musical (Petra) 980.000

Rehabilitació de Ses Escolàpies (Sóller) 600.000

Rehab. edifici municipal per a centre polivalent, cultural i formatiu (Campanet) 174.825

Adquisició i construcció Eco-Museu del vi (Santa Maria) 1.180.000

Regeneració urban integral de la barriada del “Camp Redó” 2.000.000 (*)

Estació Depuradora (Alaró) 282.134

Centre de Processos de dades per a recuperació de desastres informàtics (Parc Bit-PALMA) 2.629.621

Clausura abocador incontrolat Can Barbassa (Capdepera) 1.411.989

Rehabilitació del Teatre Mar i Terra (Palma) 2.585.924

Adquisició Casa Museu "Toni Catany" (Llucmajor) 545.975

Reforma fàbrica tèxtil can Fortuny (Esporles) 800.000

Rehabilitació Casal Balaguer (Palma) 2.300.000

Edifici de Recerca Avançada al Parc Bit (Palma) 9.431.828

Desdoblament xarxa tren a Inca S’Enllaç 9.146.585 (*)

Electrificació tren Palma-Inca (Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca) 4.000.000 (*)

Nou ramal Manacor-Artà (Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà) 13.000.000 (*)

PROJECTE COST

Construcció deixalleria de residus voluminosos (Maó) 2.682.581

Deixalleria i Punt Verd de Ferreries 180.740

Deixalleria i Punt Verd des Mercadal 251.644

Deixalleria i Punt Verd de Ciutadella 309.737

Deixalleria i Punt Verd de Migjorn Gran 223.060

Deixalleria i Punt Verd d'Alaior 178.760

Deixalleria i Punt Verd de Maó 318.183

Adquisició restes arqueològiques "Montefí" (Ciutadella) 457.982

Impulsió Biniancollet (Sant Lluis) 421.603

Millores Depuradora Ciutadella sud 446.393

Ampliació Recinte Firal d'Es Mercadal 1.200.000

Rehabilitació de Can Saura (Ciutadella) 800.000

PROJECTE COST

Adquisició Jaciment “Na Capelleta” (Vila d'Eivissa) 570.000

Remodelació Depuradora Vila d'Eivissa 961.826

Remodelació Depuradora Sant Antoni 1.504.036

Remodelació Depuradora Can Bossa (Sant Josep) 136.256

Rehabilitació Centre Artesà sa Penya (Vila d'Eivissa) 838.874

Museïtzació Jaciment de “Na Capelleta” (Vila d'Eivissa) 450.000

Adquisició jaciment arqueològic sa Caleta (Sant Josep) 600.000

PROJECTE COST

Sistema soterrat de recollida selectiva als nuclis urbans (Formentera) 1.276.119

Construcció Centre Artesà i Polivalent Can Gabrielet (Formentera) 700.000

Nota: En total, s'han impulsat actuacions per valor de més de 80 milions d'euros i l'aportació Fons Europeus ha estat del 50%
de mitjana, és a dir, prop de 40 milions d'inversions europees.

(*) Fa referència a l’aportació de la Unió Europea, no al cost total de l’operació.

Altres actuacions impulsades
1) Més de 4.000 ajudes concedides, per valor de 14 milions d’euros per la millora i modernització dels comerços, a través de
les línies d’ajuda de la DG de Comerç (Conselleria de Comerç).

2) Més de 4.000 ajudes concedides, per valor d’11 milions d’euros per la millora del sector industrial, a través de les línies
d’ajuda de la DG de Promoció Industrial (Conselleria de Comerç).

Conjunt d'actuacions impulsades per aquesta
legislatura cofinançades
amb Fons Europeus
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objectiu millorar els hàbits alimentaris dels 
més petits i la qualitat del servei .
 
Acompanyament directe
 
Amb l’objectiu de donar suport tècnic 
als pagesos o ramaders que vulguin fer 
transformació i venda directa de productes 
autòctons, duim a terme l’acompanyament 
directe, del qual ja s’han beneficiat més de 25 
empreses i que consisteix en l’assessorament 
a l’hora de demanar ajudes i per a 
materialitzar projectes . En aquesta línia hem 
estès als mercats municipals i a les botigues 
de les cooperatives el projecte de disseny 
d’interiors, per a millorar la seva imatge .
 
Gastroteca
 
Hem posat en marxa la Gastroteca, que 
pretén obrir un web on fomentar el consum 
en línia de productes autòctons de les Illes 
Balears, amb continguts amb l’aval científic 

de la nostra universitat . També hi participaran 
els productors de matèria primera, els 
distribuïdors dels productes, els establiments 
comercials i els locals de restauració . 

33. 
Ajudam els pagesos a 
comercialitzar directament els 
productes

La pagesia és un dels sectors que ha 
experimentat un canvi més important 
en els darrers anys . Amb un important 
treball en xarxa s’està aconseguint 
revaloritzar la producció agrícola local . 
S’ha incrementat considerablement la 
consciència de la important contribució 
econòmica, social, ecològica i cultural que 
suposa el consum de productes autòctons 
enfront dels d’importació . Aquest canvi ha 
estat possible gràcies al treball en xarxa 
entre institucions, els sectors agrícola i 
ramader, i les entitats . 

Per a continuar avançant en aquest sentit 
també és necessària, però, una tasca de suport 
a la producció i de promoció agroalimentària . 
En aquest sentit, hem realitzat més de 500 
contactes amb les diferents empreses, 
consells reguladors, associacions i marques 
de garantia per a oferir prestació de serveis i 
col·laboracions econòmiques .

Línia d’ajudes a la comercialització

Les ajudes que oferim fan referència tant al 
foment del comerç de productes autòctons 
i artesanals de les Illes Balears com a la 
modernització del comerç i dels serveis i la 
seva adaptació a criteris de competitivitat i 
qualitat . 
 
L’Escola al Mercat
 
Un dels projectes que gestionam en 
col·laboració amb altres entitats públiques i 
privades és l’Escola al Mercat, que té com a 


