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PRÒ LEG

LA N ECESSITA T DE PA SSA R DE PRO PO STES
ESPECÍFIQ UES A LA FO RM ULA CIÓ D' UN A
ESTRA TÈGIA GEN ERA L PER A M A LLO RCA
Al principi de la pandèmia, ara fa nou mesos, el Govern d'Espanya va parlar molt
de que anàvem cap a una nova normalitat. Com sabem, no ha estat així, si no més
aviat s'ha vist que anàvem cap on estem ara, una anormalitat continua amb alts i
baixos, esperant que la vacuna sigui la solució a la crisi brutal que ha
desencadenat la pandèmia. En el context d'aquell debat molts pensaven -i encara
pensen- que després de la nova normalitat tornaríem a la vella normalitat. O sigui
que la crisi seria ràpida i tornaríem a una economia vibrant que amb poc temps se
semblaria a la de 2019 . Aquesta hipòtesi també ha fallat. I sembla que no tenim
pla B.
Fa ja mig any que institucions i entitats, férem una anàlisi de la crisi de la COVID,
en el context històric de les altres crisis internacionals que també ens havien
afectat molt. El document publicat per la Fundació Iniciatives del Mediterrani, amb
el nom «De Crisi en Crisi», era una crida d'atenció a la possibilitat que aquesta
vegada la crisi fos més profunda i que no podíem sortir- com vàrem fer en altresamb més turisme, més negoci immobiliari i més desigualtat. Havíem de fer alguna
cosa extra per evitar aquesta sortida i fer propostes en positiu. Moltes entitats
presentaven les seves propostes com un llistat d'iniciatives organitzades per
temes. També les administracions ho feren així.
Ara cal fer un pas endavant. Hem de passar d'un llistat de propostes a una
estratègia més general, calculada i operativa. Una estratègia per Mallorca, ja que
és l'illa que coneixem més i on més actuam. Amb el convenciment també que
cada illa ha de fer la seva estratègia, com de fet ja està passant (vegeu referències
documentals).
Aviat farà un any que estem lluitant contra la COVID i presumiblement encara
tendrem tot l'any 2021. Durant tot aquest temps la nostra manera de viure ha
estat molt afectada per la pandèmia. Si la vacuna va bé, durant el 2021 podrem
començar a veure que tenim dues grans opcions: tornar el més ràpid possible allà
on érem el 2019, o accelerar canvis que vagin cap a una altra direcció, per fer una
societat més sensata, forta, pròspera i digna. Les dues opcions no semblen
compatibles. Per tant, està clar que necessitam més que mai una estratègia de
transició que vagi de la crisi actual a una societat més forta. Aquesta transició ha
de ser compatible amb altres i les ha d'integrar. Estem parlant de les tres més
estudiades, com és la transició energètica, la digital i la demogràfica.
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Com sabem, el monocultiu turístic ens passa factura i per tant hem de reduir el
pes que té el turisme en la nostra economia i per tant diversificar en altres sectors
tradicionals i emergents, cosa que fa molts d'any repetim i no hem sabut fer. Ara
sembla diferent. Ara és una qüestió de supervivència de molts negocis i empreses.
Per fer aquesta estratègia cal ordenar d'una altra manera la forma que tenim
d'analitzar, estudiar, escoltar, parlar, arribar a conclusions, planificar, prioritzar,
fer-ne un seguiment, avaluar, tornar a planificar etc. Aquesta nova ordenació dels
reptes i les prioritats, d'inversions i despeses, perquè tengui sentit ha d'estar
integrada en una estratègia de transició que generi il·lusió.
El Govern Balear i el Consell de Mallorca diuen que tenen un Pla. Els expliquen a
través de dos documents. El del Govern es diu «Pacte de Reactivació i diversificació
de les Illes Balears» i el del Consell «Mallorca Reacciona» (vegeu referències
documentals). Els dos estan ordenats en eixos i mesures, algunes d'elles
semblants i altres diferents. Cap dels dos plans són en realitat una estratègia
conscient i planificada, encara que si es pot intuir un pensament estratègic.
La nostra fundació pretén motivar a una reflexió més profunda, més enllà de la
llista de propostes que posam tots damunt la taula. Volem ajudar a pensar una
estratègia que prest o tard s'haurà de debatre, quan comencem a debatre els
projectes més importants del Govern, del Consell i del conjunt de les entitats i la
societat.
En aquest document trobaràs el resum telegràfic de les mesures del Govern i del
Consell que ja s'han aprovat i consensuat, i que moltes s'estan implementant o
planificant. El document del Govern es diu «Pla de reactivació i diversificació
econòmica i social», és en la que centrarem la nostra anàlisi, juntament amb el del
Consell que es diu «Mallorca Reacciona».
Els documents han estat consensuats pel Govern, els Consells, l'Ajuntament de
Palma, la Felib, la Caeb, la Pimem, CCOO i UGT. També han signat els partits del
pacte, El PI i Cs.
En una segona part d'aquest document feim una anàlisi general dels dos plans el
del Govern i el del Consell, intentant entendre quina és l'estratègia implícita en
cada un d'ells, encara que no la formulin expressament.
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PRIM ERA PA RT

RESUM DEL " PLA DE REA CTIVA CIÓ I
DIVERSIFICA CIÓ DEL GO VERN " I DE
" M A LLO RCA REA CCIO N A " DEL CO N SEL
El Pla del Gover n es proposa assolir dos objectius generals: «L?
estratègia de la
societat balear per respondre al desafiament sanitari i als efectes econòmics i socials
que se n?han derivat s?ha centrat inicialment en la protecció, primer, contra el virus i la
seva propagació, i, immediatament després, contra els efectes d?una aturada de
l?activitat que amenaça la supervivència de milers d?
empreses i centenars de milers de
llocs de feina». Afegeixen: «El Pla proporciona una mirada de conjunt de l?actuació
amb què es pretén que la reactivació sigui efectiva de manera immediata, però, a més,
també pretén corregir algunes de les febleses de la societat de les Balears revelades per
la pandèmia, al mateix temps que permet a les illes recuperar un camí de prosperitat
que genera amplis consensos entorn de qüestions clau, com la cerca de la sostenibilitat
ambiental, la reducció de la desigualtat, la millora de l?
ocupació i el foment de les
oportunitats amb més formació i de més qualitat, o l?impuls d?una economia més
competitiva, més dinàmica, més àgil, innovadora i tecnològica, també en línia amb els
objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a l?any 2030».
El docu m en t del Con sell, «M allor ca Reaccion a», també té el subtítol de
«Pla de reactivació econòmica i social de Mallorca». Està ordenat en 4 eixos, 10
línies i 72 mesures. Ens diu que persegueix també dos grans objectius: «D?una
banda, es tracta d?un conjunt de mesures adreçades a la contenció de la pandèmia des
del punt de vista de la crisi sanitària, dins certs àmbits de competències que el Consell
de Mallorca gestiona. D?una altra banda, el Pla també inclou un full de ruta de les
iniciatives que la institució ha de prendre en el procés d?
estimulació de sectors
productius, ajuntaments, ciutadania i l?
organització del mateix Consell de Mallorca, per
redreçar els possibles efectes socials i econòmics de la crisi derivada de la gestió de la
COVID-19».
Pel que fa a les mesures concretes, s?explicaran conjuntament les del
Govern amb les del document del Consell per fer més fàcil la lectura i per tal de
veure similituds i diferencies, així com prioritats de les dues institucions. En
l'exposició que ara ve, les mesures que estan en color són les propostes del
Consell.
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PRIM ER EIX: EL SISTEM A DE BENESTAR SOCIAL
Gover n : «El primer eix gira entorn de l?estat del benestar, el compromís amb els
serveis públics és essencial per garantir la reactivació després d?una crisi sanitària
que ha demostrat amb contundència que és indispensable continuar invertint en
una sanitat de primer nivell i uns serveis essencials, socials i educatius de primer
ordre. Aquest compromís dins l?eix 1 es fonamenta en dos pilars diferents. En
primer lloc, es plantegen mesures que fan de la seguretat sanitària, i de l?esforç
d?inversió pública que suposarà, un element irrenunciable per garantir la
recuperació, i que alhora és un actiu generador d?ocupació i activitat. I, en segon
lloc, s?opta decididament per continuar desenvolupant un sector lligat a la cura de
les persones i a la millora del seu benestar en qualsevol moment de la vida.
Aquest impuls del sector quinari estimularà una societat més justa i equitativa, i es
convertirà alhora en motor d?ocupació».
EIX 1.- SEGURETAT SANITÀRIA. ECONOM IA SOCIAL, EDUCATIVA I DE LA SALUT. REPTE
DEM OGRÀFIC
-

Contractació de més de 700 professionals.
Desenvolupament i la implantació de l'aplicació del mòbil per detectar infectats: 110.000
?.
Prevenció al sistema educatiu: Més de 14,5 milions ? addiciona durant l'ay 2020.
Infraestructures sanitàries: 25 projectes per valor de 275 milios ?. Generació d'al voltant
de 4.000 llocs de feina directes.
Intervencions a clíniques privades: 20 milions ?.
Dependència: 111,5 milions ? en 10 anys i 5 milions en ajuda a domicili en 5 anys.
Prevenció del risc dels infants: 1,5 milions ?.
Xarxa escolarització 0-3 anys: 12 milions ? en tres anys.
Beques de menjador: 7 milions ? per al curs 2020-2021.
Educació: 121,7 milions ? en 3 anys.
Informàtica: 2,5 milions ?.
Sistema de gestió de l'ocupació de platges: 20.000 ?.

Con sell: (Eix 1 «La ciutadania Reacciona») «Es tracta d?un paquet de mesures
destinades directament a la ciutadania, que permetin una cohesió social millor i
que ajudin a superar la crisi. Els plantejaments globals, adaptats a les nostra
realitat local, a Mallorca, ha de tenir un component social clar: sortirem tots junts
de la crisi, perquè ningú quedi enrere.»
1.1.- " LES PERSONES PRIM ER"
-

Atenció a persones en risc d'exclusió social.
Atenció a gent gran dependent.
Atenció a la infància i a les famílies.
Atenció a les persones amb discapacitat.
Telèfon d'emergències socials.
Increment de la Renda Mínima de Reinserció.
Convenis amb tots els municipis per reforçar els serveis comunitaris bàsics.
Mesures de suport a les dones víctimes de violència de gènere.
Atencio i suport a dones que exerceixen la prostitució.
Projecte "Apropa Cultura Mallorca"
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SEGON EIX: OCUPACIÓ I SUPORT A LES EM PRESES
Gover n: «El segon eix té una naturalesa transversal. Complementa les mesures de
suport a treballadors, empresaris, autònoms i cooperatives que han impulsat
altres administracions, amb accions pròpies per facilitar la tornada a l?activitat de
les empreses i els autònoms, la millora de la qualitat de l?ocupació, la lluita contra
la desocupació i en favor de la igualtat iles oportunitats.»
EIX 2.- OCUPACIÓ DE QUALITAT, FORM ACIÓ I DESENVOLUPAM ENT EM PRESARIAL
-

Línia de crèdit d'ISBA per 200 milions ?.
Paquet de mesures urgents pels autònoms: 15 milions ?.
Programa d'emergència contra l'atur que s'ha de consensuar a la mesa de diàleg social.
Ajuda per a refinançament d'empreses per 3,6 milions ?.
Pla d'autoocupació: 8.625 milions ?.
Pla d'economia social. 2,4 milions ?.
Assessorament a empreses: 4 milions ?.
Plans territorials d'ocupació 2020-2023: 400 milions ?.
Pla de lluita contra la precarietat laboral 2020-2023: 5 milions ?.
Pla per a la igualtat de gènere a les oportunitats del mercat de treball: 300.000 ?.
Estímuls adreçats a col·lectius que pateixen més dificultats per accedir a l'ocupació:
300.000 ?.
Pla de salut laboral: 16,8 milions ?.
Formació professional: 144 milions ? en n4 anys.
Dissenyar pla per atreure inversions 2021-2023.

Con sell: «L?administració més propera a la ciutadania necessita poder arribar a
tots els mallorquins i mallorquines en condicions d?equitat social i posant a l?abast
mesures necessàries perquè puguin fer les seves funcions en uns moments tan
difícils. El Consell reforça una de les seves funcions més importants, el paper de
suport als municipis de Mallorca, per invertir i reactivar el teixit comercial i
productiu en clau municipal».
3.1.- M ALLORCA ACTIVA
-

Desenvolupament de plans locals d'ocupació i plans municipals de reconstrucció.
Plataforma digital de formació per oferir als ajuntaments i així donar cobertura als plans
de formació locals.
Polítiques actives d'ocupació.
Xarxa Jove.
Escola de Margers.
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TERCER EIX: ECONOM IA DE PROXIM ITAT
Gover n : «El tercer eix impulsa l?economia circular i actua sobre el sector primari,
aprofitant a més els ensenyaments de la crisi de la COVID-19, que ha deixat palesa
una vegada més l?elevada dependència de les Balears dels subministraments de
l?exterior. Aquesta dependència s?ha de mitigar donant continuïtat a algunes de les
mesures de xoc activades durant la crisi sanitària: d?una banda, s?ha de fomentar
la producció local i la rendibilitat per als productors de les Illes Balears i, de l?altra,
aquest producte s?ha de connectar amb els ciutadans de les illes, amb la qual cosa
el consum de productes insulars repercuteix tant en la reactivació com en la
sostenibilitat.»

EIX 3- ECONOM IA CIRCULAR I NOU M ODEL DE CONSUM LLIGAT A LA PROXIM ITAT
-

-

Aconseguir un increment de la Renda Agrària: dels actuals 19.640 ? per UTA als 36.387 ?
per UTA de mitjana a Espanya. Del 0.56% a l'actual PIB a l'1% al 2027. Sumant a
l'aportació del sector agroalimentari implicaria acosenseguir el 5% del PIB regional.
Implantar estratègia "De la granja a la taula".
Donar suport a totes les iniciatives de venda a domicili: 400.000 ?.
Obertura de nous mercats: 455.000 ?.
Campanyes de promoció 2021 de producte local: 91.000 ?.
Mapa de comerç electrònic de producte local.
Observatori de Preus i la Cadena Alimentària.
Adquisició des de l'Administració de productes frescs, de qualitat i temporada: 600.000 ?.
Pla Estratègic de Ramaderia.
Nou pla de modernització del regadiu: 40 milions ? en 4 anys.
Reconversió de varietats amb la replantació de 500.000 arbres de varietats adaptades al
nostre entorn: 6 milions ? en 3 anys.
Convocatòria de projectes pilot d'innovació: 1,6 milions ?.
Pla d'integració per a cooperatives agroalimentàries: 1 milió ? en 4 anys.
Pla per enfortir la capacitat de comercialització, industrialització i diversificació de la
pesca: 4,5 ? en 3 anys.
Línies de subvencions per impulsa l'economia social i circular.
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Con sell: (Eix 2 «L?economia reacciona») «Els sectors econòmics i productius de
Mallorca són els grans perjudicats de la crisi. L?aturada causada pel confinament
ha reduït l?activitat de manera total en gran part de sectors clau a Mallorca. Per
això, quan es produeixi la desescalada i el desconfinament, caldrà prestar atenció
preferent a tot el teixit empresarial, per ajudar-lo a retornar als nivells de l?activitat
prèvia, en sectors com el turisme. Presentam un paquet de mesures per donar
suport a tot el teixit.»

2.1.- M ALLORCA QUILÒM ETRE ZERO. PRODUCTE DE M ALLORCA. L'ECONOM IA REACCIONA.
-

Creació de la marca Producte de Mallorca.
Promoció de la marca Serra de Tramuntana.
Campanyes de consum del Producte de Mallorca i Producte Artesà.
Potenciació de l'activitat econòmica relacionada amb la promoció i dinamització de
Producte de Mallorca i petit comerç.
Promoció de venda exterior de producte de Mallorca.
Plataforma digital per a la venda de producte de Mallorca.
Mapes de localització de producte de Mallorca i les botigues EcoSmart.
Potenciació de la creació i l'impuls del sector de la transformació del producte de
Mallorca.
Incorporació de clàusules e consum d productes en la contractació nova del Consell de
Mallorca.
Suport al sector artesà per a la promoció i millora del mitjans de produccio.
Creació d'una pàgina web i llençament d'una plataforma digital per a la promoció i venda
d'artesania de Mallorca.
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QUART EIX: ECONOM IA DEL CONEIXEM ENT, LA
INNOVACIÓ I ELS NOUS SECTORS
Gover n : Aquest eix i el següent parlen de modernitzar els nous sectors i renovar
els tradicionals.

EIX 4- ECONOM IA DEL CONEIXEM ENT I LA INNOVACIÓ I IM PULS DELS NOUS SECTORS
-

Pla d'impuls a la competitivitat i la transferència de coneixement: fins a 13.976.336 ?
entre 2020-2022.
Creació de l'Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB).
Creació del Laboratori d'Investigació per a la Transició Energèntica: impulsarà
convocatòries de recerca per un import inicial de 100.000 ? a l'any.
Creació d'un pol d'innovació per a indústries de continguts digitals amb un programa
pluriennal (2020-2024) de 3.816.000 ?.
Creació del Digital Innovation Hub: 1 milió ? (2020-2023)
Eivissa Districte 07800: programa pluriennal (2020-2023), 1.050.000 ?. (fons de les
institucions d'Eivissa i suport del Govern.
Programa per potenciar els clústers a les Illes Balears: durant el període 2020-2022 es
destinaran 400.000 ? i 200.000 ? per incentivar la consolidació de projectes a les Balears.
Pla de desnvolupament 5G de les Illes Balears: inversió de 2 milions ? en 3 anys.
Programa de suport a les empreses instal·lades al ParcBit: 490.000 ?.
Pla d'excel·lència investigadora: fins a 14.535.389 ? (pendents).
Pla de promoció del talent: fins 22.362.137 ? (la dotació variarà en funció de les
aportacions del fons social europeu i d'altres).
Programa per a l'especialització "Horitzó Europa": qualificarà 75 persones i suposarà una
inversió de 480.000 ?.

Con sell: «L'economia reacciona».

2.2- IM PULS AL COM ERÇ, ALS AUTÒNOM S I A LA PETITA I M ITJANA EM PRESA.
-

Creació d'una línia d'avals al crèdit ISBA-Consell de Mallorca.
Microcrèdits dirigits a microempreses, empreses i autònoms.
Ajudes directes a autònoms i microempreses per cobrir despeses d'adaptació de
l'activitat a les noves condicions sanitàries.
Suport a professionals, empreses culturals i ajuntaments per accedir a la convocatòria
del CACIM en millors condicions.
Convocatòria extraordinària per donar suport al sector cultural, patrimonial i lingüístic
pels perjudicis provocats per l'aturada d'activitat.
Ajudes per al desenvolupament de la creació, producció i divulgació d'activitats culturals.
Pla d'Ajudes per al manteniment, recerca, difusió i divulgació de jaciments arqueològics.
Pla d'Ajudes a l'edició fonogràfica i al'editorial per a publicacions en llengua catalana.
Ajuts a la producció del sector audiovisual .
"La llançadora": programa de promoció i difusió de la creació musical juvenil (2 mesos)
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CINQUÈ EIX: M ODERN ITZACIÓ I TRADICIÓ
Gover n

EIX 5- M ODERNITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA I ELS SECTORS TRADICIONALS I RECUPERACIÓ DEL
TEIXIT INDUSTRIAL
-

Pla de reconversió industrial per a l'abastiment sanitari, impulsar projectes de producció
de material sanitari: 4,5 milions ?.
Pla de foment de la indústria local: 550.000 ?.
Linies d'inversió per a la modernització de l'activitat industrial: tres programes de
subvencions, dotats amb 6,9 milions ?, que arribaran a més de 300 empreses.
Foment de la promoció exterior de la indústria i el comerç: suposa 600.000 ? d'inversió
durant l'any 2020 i incorpora mesures de liquiditat a través d'ISBA.
Desenvolupament de les àrees de promoció econòmica municipal: actualment el
pressupost és de 100.000 ?.
Creació del mapa virtual de comerç de proximitat amb venda en línia.
Impuls a la digitalitzaciió de les PiMes.
Impuls de la modernització del petit i mitjà comerç.
Projecte "Shopping islands". Creacicó de la targeta Island Pass: pressupost inicial: 35.000
?.

SISÈ EIX: TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECONOM IA
SOSTENIBLE
Gover n : «L?eix sisè complementa de manera estratègica els dos anteriors. Aborda
els dos grans reptes de les pròximes dècades: la necessitat d?acabar amb les
emissions contaminants i avançar en la instal·lació d?energies netes, i la urgència
de gestionar un recurs absolutament indispensable però com més va més escàs
com és l?aigua. Per fer-ho es preveuen inversions importants, amb el potencial
afegit de generar ocupació i activitat a curt i a mitjà termini. Aquest eix també
profunditza en mesures que pretenen convertir la protecció de l?entorn en un eix
d?activitat amb gran valor afegit i es planteja una estratègia marítima de les Illes
Balears, dissenyada per estimular l?economia blava com a generadora de riquesa i
per aprofitar de manera sostenible el potencial de la mar i de les activitats que hi
estan lligades».
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EIX 5- IM PULS DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA.
A. PACTE PER L'ENERGIA
-

-

Pla de foment de la inversió en instal·lacions d'energies renovables. En col·laboració amb
l'IDAE, el Govern desenvoluparà una línia d'ajudes de fins a 20 milions ?, per generar
17.500 llocs de treball i fomentar la inversió de 500 milions ? en 2 anys.
Impuls a la mobilitat elèctrica: 2,7 milions ?.
Pla de foment de la solarització: 3,2 milions ?. .
Impuls de l'eficiència energètica als habitatges: 7 milions ?.
Programa de foment de la biomassa: ajudes per un valor de 200.000 ?/any.
Formació de gestors municipals d'energia.
Suport formatiu a les empreses per a l'adaptacicó a la lluita contra el canvi climàtic.
Impuls de l'eficiència energètica en la indústria i altres sectors estratègics: 1,6 milions ?.
Creació de l'Observatori Balear de la Petjada de Carboni.

B. PACTE PER L'AIGUA
-

El Govern té previst invertir 90 milions ?, amb ajuntaments i altres institucions hauria de
permetre actuacions per un valor de 400 milions ? en els pròxims 10 anys.

C. ECONOM IA VERDA
-

-

Programa de millora de la gestió dels espais naturals i forestals: 1,5 milions ? en gestió
d'espais protegits, accions i noves instal·lacions per reduir el risc. Reforç de la protecció
del territori i ampliació dels parcs naturals.
Pla e foment de tecnologies que elevin la sostenibilitat ambiental: 3,9 milions ?.
Monitoratge de funcionament de les EDAR en temps real: 2 milions ?.

D. ESTRATÈGIA M ARÍTIM A DE LES ILLES BALEARS
-

Pla d'inversions en conservació del nostre medi marí.
Pla de millora del servei i de les instal·lacions portuàries. El Govern impulsarà 51
projectes (32 a curt termini i 19 a mitjà i llarg termini) per un valor de 51.798.660 ?.
Programa d'estímuls de l'activitat nàutica i portuària i de la connectivitat.

Con sell: «Els municipis reaccionen».

3.2.- IM PULS A LA SOSTENIBILITAT M UNICIPAL
-

Pla de millora d'Espai de la Serra de Tramuntana.
Pla d'Inversions Municipals per millorar serveis i infraestructures públiques.
Millora de la sostenibilitat als municipis.
Pla de Mobilitat Sostenible.
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SETÈ EIX: TURISM E
Gover n : L?eix setè conté mesures específiques per al sector amb més pes i
importància en l?economia de les Balears: el turisme. La pràctica totalitat de les
mesures transversals de l?eix 2 donen suport a les empreses i els treballadors del
sector. També ho fan les mesures de seguretat sanitària de l?eix 1, que demostren,
una vegada més, que l?estat del benestar i ressorts com la sanitat pública són
fonamentals també per a l?èxit turístic. De la mateixa manera, optar per la
sostenibilitat i el producte local i de proximitat milloren un model turístic que el
mateix sector defineix des de fa anys entorn de la qualitat, la diversificació de
l?oferta, la segmentació de mercats i la millora del producte.
EIX 7- TURISM E
-

Dinamitzacio del sector turístic: 340.000 ?.
Millorar la comunicació: 100.000 ?.
Decret llei 8/2020 preveu accions que aposten pel turisme familiar i desincentiven el
turisme d'excessos.
Preveu la realització de reformes sense ampliar capacitat.
Accions encaminades a potenciar i augmentar la connectivitat: 850.000 ?.
Elaboració d'un projecte d'intel·ligència turística: 500.000 ?.
Pla d'acció encaminat a l'impuls i la promoció de productes turístics que tenguin un
caràcter diferenciador: 250.000 ?.
Disseny i execució del turisme social: 200.000 ?.
Potenciació de l'economia circular i verda dins la planta hotelera: 170.000 ?.

-

Con sell

2.3.- ESTRATÈGIA TURÍSTICA DEL CONSELL DE M ALLORCA. " L'ECONOM IA REACCIONA"
-

Plataforma www.mallorca.es de promoció turística.
Campanyes de co-màrqueting amb majoristes de viatges (touroperadors), agències i
sector.
Noves campanyes unificadesde comunicació amb agències en destí als principals
mercats emissors, amb mitjans fonamentalment digitals i audiovisuals.
Promoció turística als municipis.
Patrocinis d'esdeveniments culturals i esportius.
Certificacio en excel·lència de la destinació turística Mallroca per l'Organització Mundial
del Turisme.
Rutes turístiques de Mallorca.
Observatori del Turisme Sostenible (2 mesos).
Distinció de garantia de qualitat per a albergs de joventut (hostels) i albergs juvenils de
Mallorca.
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VUITÈ EIX: AGENDA URBANA
Gover n : L?eix vuitè aborda mesures de reactivació a curt termini i a mitjà termini
que pretenen donar resposta a les dificultats d?accés a l?habitatge. S?hi exposen
mesures d?agilitació de la inversió, es reafirma el compromís amb els plans
d?habitatge públic del Govern (que no es veuran afectats per la caiguda d?ingressos
pressupostaris) i s?activa un pressupost extraordinari per mobilitzar, en
col·laboració amb consells insulars i ajuntaments, 45 milions d?euros en actuacions
urbanes que millorin l?eficiència en el consum d?aigua i energia, garanteixin
l?accessibilitat universal a aquests recursos i millorin els espais públics per a l?ús
ciutadà.

EIX 8- AGENDA URBANA I FOM ENT DE L'HABITATGE
-

Pla d'accés a l'habitatge. S'impulsa la construcció de 25 promocions d'habitatges de
protecció oficial (HPO) que suposaran una inversió de més de 40 milions ?.
Pla de millora de la sostenibilitat i l'eficiència urbana: 45 milions ?.
Obres de millora de l'eficiència energètica a espais públics.
Obres de millora del cicle de l'aigua i reducció de les fuites.
Obres de foment de l'accessibilitat, en aplicació de la Llei d'accessibilitat universal.
Millora d'espais urbans.
Millora urbana sostenible.
Reconversió d'edificis obsolets en habitatge de protecció oficial i en equipaments
sociosanitaris o de recerca i innovació.
Pla de mobilitat sostenible.
Millores immediates en la xarxa de mobilitat col·lectiva: 37.376.378 ?.
Pla d'ajuts per a les empreses de transport: 2 milions ?.
Pla de millora de la flota de vehicles.
Millora de la càrrega i descàrrega del transport discrecional.
Pla de millora de la distribució urbana de mercaderies.
Refoç de la xarxa de càrrega elèctrica.
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NOVÈ EIX: CULTURA
Gover n : L?eix novè pretén dinamitzar la cultura i totes les ramificacions que
presenta. Les actuacions previstes en aquest eix complementen les mesures de
protecció activades durant el confinament i el procés de desconfinament, i
cerquen, des d?una intensa col·laboració publicoprivada, vies per donar impuls a
un sector que pateix amb una duresa especial les conseqüències de les crisis.
Superar la crisi actual requerirà incrementar els esforços per afrontar reptes que
ja existien, com la necessitat d?incorporar innovació i tecnologia al sector, o la
importància de promocionar l?oferta i cercar nous públics.

EIX 9- FOM ENT DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES
-

Pla de xoc per al a cultura de les illes Balears: 2.785.000 ?. Inclou les accions esmentades
als següents punts.
Estratègia de digitalització i foment de la tecnologia: partida inicial de 375.000 ? per al
2020.
Estratègia per a la creacio de nous públics: 100.000 ?.
Pla d'internacionalització i promoció de la cultura balear: partida inicial de 500.000 ?.
Pla de coordinació interinstitucional i amb el sector privat.

Con sell: Els sectors econòmics i productius de Mallorca són els grans perjudicats
de la crisi. L?aturada causada pel confinament ha reduït l?activitat de manera total
en gran part de sectors clau a Mallorca.
1.2.- Gau deix M allor ca. Gau deix l'illa. Gau deix l'est iu . Gau deix la cu lt u r a. Gau deix l'espor t .
Gau deix jove. Gau deix de Sa Dr agon er a. Gau deix la Ser r a de Tr am u n t an a.
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DESÈ EIX: GOVERNANÇA I ADM IN ISTRACIÓ
Gover n : L?eix desè és de naturalesa transversal. Incorpora mesures catalitzadores
de la resta del Pla, com la modernització de les administracions i l?agilitació dels
tràmits públics. També introdueix dues eines noves que seran clau. La primera
pretén elevar la presència de les Illes Balears en els àmbits de decisió comunitaris,
davant la certesa que dels pressuposts comunitaris sortiran tant els fons de
reactivació després de la COVID-19 com els principals recursos per actuar en
matèria de protecció del medi ambient, sostenibilitat i lluita contra el canvi
climàtic. La segona, una oficina d?avaluació pressupostària, està concebuda per
analitzar totes les polítiques públiques des d?una perspectiva de cost-benefici, amb
l?objecte de millorar l?eficiència en l?ús de recursos i de detectar necessitats i
oportunitats a mitjà termini i a llarg termini.

EIX 10- M ODERNITZACIÓ DE LES INSTITUCIONS I M ILLORA DE LA SEVA GOVERNANÇA
-

Pla de modernització de l'Administració pública: 2.150.000 ?.
Compromís amb la qualitat de l'ocupació pública: entre els anys 2020 i 2021 es
convocaran 90 processos d'oposicions de diferents cossos per cobrir 700 places.
Desplegament del Decret llei 8/2020 de reactivació i agilització administrativa.
Pla d'acció exterior i de la Unió Europea, en aquesta línia: 1 milió ?. durant els pròxims 3
anys.
Reforç de la planificació i l'avaluació de polítiques públiques.
Flexibilització i agilització de les subvencions del Govern, els consells i ajuntaments.
Creació de l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears: 3.225.300 ? en 4 anys.
Projecte Son Banya.
Centres de gestió d'emergència de les Illes Balears: 4.992.500 ? durant els pròxims 4
anys.
Impuls de la Llei de consells insulars.
Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): el govern reactiva
l'estructura de diàleg en societat que ha de permetre impulsar l'Agenda 2030, així com
un Pla Estratègic de les Illes Balears i fer Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la
Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.
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Con sell: («El Consell Reacciona») El procés de modernització del Consell de
Mallorca té per objectiu adaptar les seves estructures administratives, per fer-les
més obertes i útils per a la ciutadania. Oferir informació, facilitar tràmits i serveis,
accelerar els processos administratius, aplicar noves tecnologies per simplificar la
gestió del dia a dia, són iniciatives que si ja eren necessàries, ara es tornen
imprescindibles en un context de major necessitat de recursos i d?immediatesa de
les accions.

3.3.- PLA DE SUPORT A LA GESTIÓ M UNICIPAL
-

Finestreta única.
Assessorament en línia als ajuntaments i a la ciutadania.
Reforç dels serveis d'assistència tècnica als municipis.
Promoció de l'activitat econòmica i comercial dels municipis.

4.1.- EL CONSELL GESTIONA
-

Simplificació i acceleració de processos administratius.
Modernització de l'Administració
Potenciació de mesures de mobilitat interna per donar copliment al Pla d'Agilització en el
pagament a proveïdors.
Inversió per a l'agilització de la ITV mitjanant noves eines que permetin una actuació
d'urgència que escurcin els actuals terminis.
Llei de consells insulars.
Consell energèticament sostenible.

4.2.- PACTE SOCIAL
-

Planificació d'espais nous de governança i de direcció del pacte.
Generació d'espais de diàleg amb els sectors que permetin validar les propostes i
actuacions futures del Consell.
Signatura d'un pacte social amb tots els agents per a la reactivació de l'illa.

17

SEGO N A PA RT

A N À LISI DE LES ESTRA TÈGIES IM PLÍCITES
A LS PLA N S DEL GO VERN I EL CO N SELL
Anàlisi de l?est rat ègia implícit a del Govern de les Illes Balears
No s?explica la relació entre la primera part i la segona. Podria haver dues raons. Una
seria que la primera part s'entén com un Pla de Contingència molt a curt termini contra
la pandèmia i que una vegada passada (2021/22) es tornarà a la normalitat dels serveis.
Per exemple les contractacions de personal extra, els ERTES, les ajudes econòmiques,
educatives, etc. Una segona visió de la relació entre la primera part i la segona, seria
veure la segona com una extensió de la primera. De manera que moltes de les mesures
de la primera part continuarien més a mig termini per reforçar el sistema de benestar de
les Illes.
El document ens parla d?eixos i de mesures, però no és un PLA. Fer un llistat de 131
mesures i 10 eixos no es suficient perquè sigui un Pla. A més a més, les mesures són de
característiques molt diferents: Plans, iniciatives legislatives, accions econòmiques, etc.
No ens parla de les relacions entre els eixos i les mesures, ni de les prioritats, ni de les
sinergies, ni dels objectius, ni dels calendaris, ni del sistema de gestió, seguiment i
avaluació. Tampoc dels resultats que s?esperen Semblen un conjunt d?accions de
diferents departaments, la majoria d?elles ja programades abans de la COVID, que es
classifiquen en uns eixos que se suposen estratègics però no queda clara quina és
l?estratègia. També se suposa que cada departament anirà realitzant les seves mesures
sense una orquestració general que establesqui prioritats i calendari.
L'estratègia que s?intueix es podria formular així:
«Primer reforçar el sistema de Benestar per controlar la COVID quan abans, així poder
reactivar el Turisme sense grans canvis, el més aviat possible per tal de poder recuperar
l?Ocupació. En segon lloc, donar impuls a la transició energètica, la innovació i la
renovació industrial. Alhora també fer un esforç especial en la creació d'Habitatge i en la
Cultura. La Governança està centrada en blindar un acord entre l?estat espanyol, el sector
empresarial turístic i els sindicats en la mesa del diàleg social. Obrir la mà a altres
aportacions. Un esquema d?aquesta estratègia intuïda que té el Govern podria
expressar-se en aquest gràfic:
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Anàlisi de l?est rat ègia implícit a del Consell de Mallorca
El Pla del Consell és més breu que el del Govern, entre altres coses perquè no té les
mateixes competències ni el mateix pressupost. Però te la mateixa concepció de la
planificació, un llistat de mesures agrupades en línies i eixos. L'estratègia del seu Pla
sembla basada en dues idees principals: Primer la mobilització de tots els recursos
possibles i de tots els sectors «clients» tradicionals del Consell. Segon, la seva orientació
municipalista, seguint també en la tradició del Consell, com «Ajuntament d?Ajuntaments».
Si comparam els dos documents amb una mica de detall, veiem una manca de
coordinació en la idea estratègica dels propers anys a Mallorca. Ni els objectius, ni els
conceptes, ni les orientacions són realment les mateixes. També les coincidències no
estan treballades, més bé són dos plans fets cada un pel seu costat, encara que
comparteixen una idea estratègica clara: primer seguretat i després reactivació del
turisme. En cap moment es parla d?una alternativa clara al turisme actual, ni en nombre
de places ni en nombre de turistes, quan el Consell tindrà d?aquí poc totes les
competències en matèria de Turisme.
Pel que fa a la capacita de governar, el seu pla i la seva institució com a «Govern de
Mallorca» es decanta per una nova Llei de Consells Insulars que clarificarà el seu rol
respecte del Govern, moltes vegades competidors en un mateix territori.
L'estratègia intuïda del Consell de Mallorca es pot resumir en aquest gràfic:
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REFERÈNCIES DOCUM ENTALS
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Acords de governabilitat de Bellver
Pla de Reactivació del Govern de les Illes Balears: 131 mesures
Acords per Mallorca, Més per Mallorca.
"Mallorca Reacciona", Consell de Mallorca
Pla estratègic de Turisme de Mallorca 2020-2023
Pla estratègic de Turisme de Menorca
Pla estratègic de Turisme. Ajuntament d'Eivïssa
Pla estatègic del Consell Insular d'Eivïssa
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