
PROGRAMA ECONOMIA 2019 

DIAGNOSI 

El programa electoral de 2015 plantejava una problemàtica: Mallorca i el risc 
de l’infart ecològic; un objectiu central: Mallorca, illa europea sostenible; i una 
proposta prioritària: començar l’inici de la transició cap un nou model 
sostenible. 

Cal valorar la importància de l’actual legislatura per a posar les bases per a la 
materialització d’aquesta transició. Amb llums i ombres. Però cal destacar 
que en aquesta legislatura hem posat alguns dels fonaments per reorientar 
el sentit del nostre de creixement. Sostenibilitat, protecció del territori, 
excel·lència investigadora i diversificació econòmica han estat eixos de 
l’actuació a les diferents institucions. 

Per altra banda, la conjuntura econòmica ha estat favorable des del punt de 
vista de l’increment quantitatiu de l’ocupació. A més, els salaris dels 
col·lectius més importants, s’han incrementat degut a la pressió sindical i a 
la mediació del Govern. Però seguim amb un model econòmic que genera 
molta necessitat de mà d'obra però que crea pocs llocs de feina de qualitat 
amb poca exigència de formació en general, i a la vegada sectors que no 
troben personal prou qualificat, a més de la problemàtica de l’estacionalitat. 

A més a més, el deficient sistema de finançament que patim ha impedit dur a 
terme inversions i actuacions necessàries per al desenvolupament sostenible 
de les Illes Balears. 

INTRODUCCIÓ 

Vista la diagnosi, els reptes de la propera legislatura seran: 

1.-  aconseguir un règim especial en condicions i avançar cap a la sobirania 
fiscal (dues de les grans assignatures pendents del nostre país). 

2.- establir una col·laboració entre administracions per a dissenyar amb 
claredat els plànols del nou edifici de model econòmic, mediambiental i 
social que volem construir, els terminis pensats per a poder anar aixecant els 
diferents pisos, els costos globals, l’estimació dels recursos necessaris per 
avançar en cadascuna de les diferents etapes i la creació dels mecanismes de 
bon governament democràtic per anar avaluant l’estat i la qualitat de les 
actuacions i les inversions realitzades. En definitiva, donar un bot qualitatiu 
a la tasca començada. 

PROPOSTES TRANSVERSALS DEL PROGRAMA D’ECONOMIA 

1- Establirem un òrgan de cooperació entre els tres nivells d’administració 
(local, insular i balear) per a una planificació econòmica estratègica que 
pugui coordinar i racionalitzar la feina de planificació. En aquest sentit, el 
Govern de les Illes Balears redactarà un Pla estratègic de desenvolupament 



sostenible de la comunitat i es dotarà dels instruments  necessaris pel seu 
seguiment i la seva implementació. 

2- Adequarem les distintes organitzacions públiques a les necessitats 
d’aquesta planificació estratègica. Així, per exemple potenciarem el paper 
del CES com impulsor dels necessaris anàlisis de prospectiva global 
econòmica, social i mediambiental i adequarem l’IBESTAT per a fer front a 
les noves necessitats d’informació estadística. 

3- Impulsarem la coordinació d’un Pla en la perspectiva 2030 del conjunt de 
les necessitats d’infraestructures públiques de mobilitat, mediambientals, 
socials, sanitàries, educatives, culturals, científiques, etc... El Pla quantificarà 
aquestes necessitats i establirà prioritats. 

4- Avançarem en el disseny institucional de les Illes Balears, reforçant el 
paper dels Consells insulars. Completarem les transferències de 
competències iniciades aquesta legislatura. 

5- Millorarem la capacitat d’ingressos de la nostra administració pública. A 
falta del concert econòmic i solidari que defensam i que seria els que ens 
permetria tenir un major control sobre els nostres recursos públics 
potenciarem l’Agència Tributària de les Illes Balears, i implantarem nous 
tributs ambientals amb criteris finalistes. 

6- Exigirem i participarem activament en la negociació d’un nou model de 
finançament autonòmic que contempli el principi d’ordinalitat i incrementi 
substancialment la capacitat recaptatòria de la nostra comunitat, així com, 
exigirem la supressió de la llei Montoro. 

7- Farem valer la nostra condició de territoris insulars i pluriinsulars per 
exigir instruments institucionals que permetin unes relacions bilaterals 
entre el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears i a través d’aquestes 
relacions bilaterals negociar: 

- Desenvolupar el nou Règim Econòmic i Fiscal per a les Illes 
Balears que contengui un suport suficient al transport tant de 
mercaderies com de persones, un fons insular suficient per 
compensar els costos d’insularitat i les necessàries mesures 
fiscals. 

- Exigir les inversions estatutàries pendents per tren, 
reconversió de zones turístiques madures i d’altres. 

- Exigir un increment en les inversions via pressuposts estatals 
que permeti el desenvolupament del nostre pla de mobilitat, la 
implementació del nou model energètic i la depuració d'aigües. 

- La participació de l’Estat en l’eliminació del nostre deute 
autonòmic, provocat pel mal finançament. 



8- Demandarem a l’Estat la cogestió aeroportuària prevista a l’Estatut, i que 
l'Estat aposti per un model descentralitzat com els que tenen els principals 
països del nostre entorn. Es fonamental per la nostra economia tenir un 
major control sobre els aeroports. Juntament amb els ports, són les 
principals infraestructures econòmiques de les illes i no hi tenim avui per 
avui cap capacitat d'incidència. 

9- Afavorirem aquells sectors econòmics que donin major valor afegit, que 
siguin capaços de crear llocs de feina de qualitat i que demandin major 
formació: empreses innovadores, empreses de base tecnològica, industria 
cultural i creativa, industria nàutica,.... seguint les polítiques iniciades en 
aquest sentit, incrementant i dotant-les millor econòmicament. 

10.- Impulsarem el debat social i ciutadà sobre la implantació d’una Renda 
Bàsica Universal i Incondicional. 

ECONOMIA SOCIAL 

11- Potenciarem l'economia que prioritza els valors socials i ecològics afegits 
per davant de la consecució de beneficis, com són el cooperativisme,  tercer 
sector, comerç just i responsable, nous models energètics, agricultura 
ecològica, economia local i de proximitat, finances ètiques i economia 
circular. Per això donarem suport a les entitats i iniciatives que promouen 
l’economia social. 

12- Impulsarem el Consell de l’economia social i solidària. Potenciarem i 
implementarem el Pla Director de l’economia social i solidària per donar 
suport a les entitats i iniciatives que la promouen. 

13- Promourem la negociació de pactes de suport i desenvolupament de 
l’economia social i solidària i del desenvolupament social a totes les 
administracions insulars i municipals. Ajudarem a donar visibilitat a aquesta 
economia entre la ciutadania a traves de la sensibilització i la formació 

14- Donarem un fort impuls a les clàusules socials en els concursos de les 
Administracions públiques com ja s’ha començat a fer aquesta legislatura. 

15.- Fomentarem en el si de les administracions la utilització de serveis i 
productes inspirats en els principis del comerç responsable, les finances 
ètiques, l’economia circular i l’economia local, social i solidària. 

TURISME 

16.- Seguirem amb l’objectiu principal de la reorientació del model turístic 
que prioritzi la qualitat front la quantitat, l’allargament de la temporada 
suavitzant els pics de temporada alta i desplaçant visitants a la temporada 
baixa (#Betterinwinter), continuar treballant en aprofitar les sinergies que 
crea el turisme per afavorir altres sectors econòmics (comerç, industria, 
agricultura, sectors tecnològics, innovació,...) i millorar la qualitat de la 
ocupació en el sector serveis. 



17.- Implentarem el PIAT de Mallorca com a eina delimitadora del turisme 

vacacional i limitadora de la sobreexplotació turística. 

18- Completarem el reforç de la inspecció de turisme. 

19- Seguirem fomentant noves vetes de mercat d’activitat turística 

sostenible: turisme patrimonial, cultural, gastronòmic, accessible, de 
congressos, esportiu, de salut, etc... 

20- Promourem un Turisme des de la perspectiva de la diversitat, en dues 
vessants: 

- Del turisme de masses de "tot val" al turisme responsable des 
de la perspectiva de la diversitat amb l'aposta per un model turístic 
inclusiu que atregui turisme lgtb, turisme sènior, turisme de gènere, 
turisme des de la perspectiva de la infància i la joventut, turisme 
transcultural i turisme familiar. 

-  Cap a un model laboral turístic des de la perspectiva de gènere. 
Basat en dignificar el treball del sector turístic, garantir la conciliació 
familiar dels treballadors i treballadores, i la reducció del fracàs i 
abandonament escolar. 

21.- Promourem el turisme entre illes, creant un producte propi afavoridor 

d’una desestacionalització resilient. Proposarem la creació d’un turisme 
d’IMSERSO a la Unió Europea. 

22.- Clarificarem i millorarem la normativa del tot inclòs, introduint 
limitacions basades en raons d’interès general com la defensa dels 
consumidors i usuaris, el medi ambient, la salut pública i altres. 

23.- Promourem incentius que fomentin l’allargament de la temporada. 

24- Afavorirem el treball coordinat del sector públic i el sector privat dins les 

zones turístiques. 

25- Reforçarem la col·laboració amb els projectes europeus de 
desenvolupament de turisme sostenible. 

26- Aplicarem indicadors de turisme sostenible per impulsar polítiques 
turístiques respectuoses amb el medi ambient.  Establirem nous criteris de 
classificació dels establiments d'allotjament amb criteris mediambientals, 
socials i energètics. 

27.- Aplicarem les eines i el coneixement que ofereixen les tecnologies 
digitals disruptives (Big Data, IoT,..) per millorar la sostenibilitat del turisme. 

28.- Crearem sinèrgies amb les illes de la Mediterrània, per tenir una veu 
comuna davant la UE, a on s’analitzi l’efecte del turisme en els territoris 



insulars limitats, i s’ofereixin línies d’ajuts per combatre els efectes més 

negatius. 

PIME, COMERÇ I INDUSTRIA 

29- Continuarem amb les línies d’ajudes a la consolidació empresarial i al 
foment de l’emprenedoria productiva. 

30- Potenciarem els microcrèdits i la responsabilitat social de les empreses 
aprofitant la creació de l’Oficina econòmica de responsabilitat social creada 
aquesta legislatura en el Consell de Mallorca. 

31- Seguirem potenciant la formació de les PIMEs en tecnologia, venda en 
línia, imatge i comercialització. 

32- Aplicarem el Pla d’Indústria aprovat aquesta legislatura per tal d’enfortir 
i potenciar el teixit industrial. 

33- Seguirem amb la reorientació estratègica de la indústria de la 
construcció cap a la rehabilitació, adaptació domòtica, utilització de 
materials propers i poc contaminants, estalvi energètic de les llars i 
introducció de noves tecnologies sostenibles. 

34- Potenciarem els programes de suport a les empreses en la recerca de 
nous mercats exteriors. Seguirem donant suport a la internacionalització de 
les empreses locals i l’obertura de nous mercats. 

35- Aprofitarem el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca com 
instrument de fre de la liberalització indiscriminada de grans superfícies 
comercials. 

36.- Elaborarem el Pla de desenvolupament i dinamització de l’activitat 
comercial previst a la Llei de comerç, amb la dotació pressupostària 
necessària per al seu desenvolupament. 

37.- Seguirem donant suport als processos d’especialització del comerç i 
l’empresa local, així com a la creació de xarxes locals de petit comerç. 

38.- Potenciarem el paper del comerç local i l’artesania en el foment de les 
activitats productives dels municipis. 

39.-Impulsarem les associacions de comerciants i empresaris locals amb les 
que treballarem conjuntament per fomentar l’economia i el comerç local i de 
proximitat als diferents municipis. 

40.- Promourem la innovació, la creativitat i l’adaptació dels sectors 
comercial i industrial a les noves necessitats dels usuaris i a les majors 
exigències mediambientals especialment en residus i energia. 



41.- Impulsarem solucions de consens entre els comerciants, els venedors 
ambulants i els ajuntaments per ordenar la venda ambulant i aprofitar les 
sinergies entre venda ambulant regulada i comerç de proximitat. 

42.- Posarem en funcionament un programa per reconduir la venda que es 
troba fora de regulació d’una manera integral, proporcionant als venedors i 
venedores una atenció integral i transversal (atenció socio-laboral, formació, 
etc...). 

43- Demandarem la reducció de l’IVA del 21% al 10% aplicat als serveis de 
reparació, segona mà i lloguer com a mesura contra l’obsolescència 
programada per a reduir la càrrega impositiva i el preu de les reparacions o 
de la reutilització d’articles front la compra de productes nous, a la vegada 
que s’incentivi als fabricants perquè els seus productes siguin reparables i 
duradors. 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ 

44- Continuarem amb el diàleg social amb sindicats, empresaris, Universitat 
i entitats per donar compliment als Pactes socials i als Plans de 
Competitivitat i Sostenibilitat acordats aquesta legislatura així com els nous 
pactes que es puguin signar en el futur, per seguir avançant en la transició 
cap a un model econòmic més equilibrat social i mediambientalment. 
 
45- Consolidarem les fites laborals d’aquesta legislatura que han suposat 
unes xifres d’afiliats a la Seguretat Social molt altes i per contra unes xifres 
d’atur baixes, en la línea d’incidir més en la qualitat que en la quantitat del 
treball que cream. En aquest sentit prioritzarem fer front a tres grans 
qüestions: temporalitat, precarietat i seguretat laboral. 
 
46- En la línia d’anar cap a la qualitat de l’ocupació, prioritzarem i 
continuarem la millora de la formació dels demandants de treball ,-en la seva 
triple versió: reglada, ocupacional i contínua,- com un dels grans objectius de 
legislatura. 
 
47- Reclamarem al govern espanyol la derogació de la darrera reforma 
laboral del Govern Rajoy, que el govern socialista de Madrid no s’ha atrevit a 
dur a terme. 
 

INNOVACIÓ, RECERCA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC 

Innovació i Recerca 

48- Establirem mecanismes i òrgans de coordinació entre les àrees de 
ciència, universitat i competitivitat empresarial en la línia que la gestió de la 
formació superior estigui a prop de les sortides professionals d’aquest 
col·lectiu. 



49- Impulsarem la Compra Pública Innovadora mitjançant una unitat 
especialitzada al cos d’Intervenció que centralitzi aquesta fórmula de 
contractació que actuï de catalitzador de nous projectes i doni suport a la 
resta d’àrees de gestió. 

50- Aprovarem una nova Llei de la Ciència la qual, entre d’altres punts, ha de 
recollir el següent: 

- Els objectius i principis que han de regir el Sistema de Ciència, 
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears especialment els relatius al 
desenvolupament insular sostenible, reducció de bretxes socials, la 
viabilitat econòmica o la igualtat de gènere i la transparència pública. 

-  La creació de la Institució de Recerca de les Illes Balears com agent 
de gestió i de contractació de personal altament qualificat i de 
reconegut prestigi en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, contribuint 
així a l’excel·lència en la recerca duta a terme a les Illes Balears. 

- La creació d’un Registre de projectes i infraestructures de Ciència, 
Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. 

- La regulació de la transferència dels resultats de les activitats de 
recerca al teixit empresarial per a la seva transformació en nous 
productes i serveis. 

51- Donarem continuïtat i consolidarem les línies d’ajuts posats en marxa al 
llarg de la present legislatura en talent, consolidació de la base científica, 
impuls a la competitivitat i societat innovadora, incentius fiscals a empreses 
R+D, creació del registre d’empreses innovadores i creació de l’agenda 
Científica de Balears. 

52- Dotarem els recursos econòmics i humans adequats per l’impuls de la 
innovació i la recerca a les Illes Balears. Establirem un finançament 
estructural i estable per als centres de recerca que compleixin criteris 
d’excel·lència. 

53-Continuarem donant suport a la innovació a tots els sectors econòmics de 
les Illes Balears per promoure: 

- Mallorca i les Illes Balears com a centres de negocis i d’instal·lació 
d’empreses basades en el coneixement o la tecnologia innovadora. 

- La creació d'un fons de capital risc per  a start-ups basades en el 
coneixement. 

- El foment de la digitalització de les indústries i sectors tradicionals 
així com la utilització de les tecnologies TIC (Internet de les coses, Big 
data, machine learning, etc) per a fomentar la seva competitivitat. 

- La consolidació del paper de les associacions empresarials 
innovadores o clústers, fomentant-ne l’excel·lència, l’expansió i la 
internacionalització. 



- El foment de la interconnexió de les indústries tradicionals 
innovadores entre si i amb les indústries emergents, start-up, i de 
base tecnològica, incentivant una xarxa d’expansió i interacció. 

- La creació d’una línia de serveis per captar la inversió estrangera en 
sectors innovadors i/o emergents. 

- La vinculació societat-coneixement-innovació amb programes 
integrats de difusió i divulgació. 

Desenvolupament tecnològic, economia i societat digital 

54- Avançarem en el model de Sol i Dades començat aquesta legislatura com 
alternativa al model de “Sol i Platja”. Convertir les Illes en un lloc atractiu per 
la seva connectivitat amb tota Europa i la seva accessibilitat tecnològica. 
Deixar de ser espectadors de les revolucions industrials i passar a ser 
protagonistes en la 4a revolució industrial. 

55- Per reforçar aquest model, crearem un Departament o una Direcció 
General de Societat Digital. Cal que tinguem una estructura forta i clara de 
Govern per 1) activar i recolzar el procés de conversió de les empreses de les 
Illes i 2) per atraure empreses d'arreu que s'estan convertint en empreses de 
software. 

56- La Direcció General o Departament de Societat Digital actuarà sobre la 
industria digital de forma transversal: educació, ocupació, innovació i 
finançament, en col·laboració amb la resta de direccions generals 
implicades. 

57- Estudiarem la creació de línies d’ajuda a projectes estrictament 
tecnològics dirigides a: millora dels processos productius, desenvolupament 
d’eines de gestió, cofinançament de lloguers per empreses digitals al Parc 
Bit,... 

58- Promourem la universalització i sobirania de les xarxes de 
telecomunicacions, potenciant l’ús neutre de les xarxes de 
telecomunicacions, com a estratègia de desenvolupament de l’economia 4.0: 

-Fomentarem un accés real de la ciutadania i de la societat en 
general a una oferta assequible i variada de serveis de 
telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat. 

-Promourem el desplegament de noves infraestructures per serveis 
de comunicacions  (existents o de nova generació com 5G i futurs). 

-Facilitarem la compartició d’infraestructura pública: implantació 
d’antenes, cable submarí o pas de cablejat en edificis i 
infraestructures públiques. 

-Promourem iniciatives de xarxes d’internet de les coses, oberta, 
lliure i neutral i contribuirem a una arquitectura d’internet de les 
coses per a les ciutats que sigui oberta i interoperable. 



- Potenciarem IBETEC com empresa pública per a mantenir la 
governança, neutralitat i sobirania de les infraestructures de 
telecomunicacions. 

59- Aprovarem una Llei de Societat Digital per reforçar tot aquest model i 
propostes, i a més, la Direcció General assessorarà sobre les implicacions 
digitals per a qualsevol llei del Govern. 

60- Promourem la transferència dels productes TIC del Govern a la indústria, 
a les entitats locals i a la societat en general. 

 


