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LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT UNIVERSITARI
D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT ES FINANÇARÀ
AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA

L’IUICS es dedica a la investigació
cientíﬁca i tecnològica en l’àrea de les
Ciències de la Salut i també desenvolupa
activitats docents de tercer cicle
universitari i cursos de postgrau en dita
àrea. El seu objectiu fonamental és
estimular i facilitar l'obtenció de
coneixements biomèdics per permetre'n
l'eventual translació a la pràctica clínica
habitual. Això té un important impacte
positiu per a la salut i el benestar de la
societat de les Illes Balears.
El Consell de Govern de les Illes Balears
ha aprovat l’autorització prèvia d’una
subvenció directa a la UIB per dur a
terme la reforma i l’ampliació d’espais
a l’Institut Universitari d’Investigació en
Ciències de la Salut (IUICS).

prenen un protagonisme cabdal les
polítiques d’R+D, en què uns dels eixos
programàtics és la recerca. Es vol així
enfortir els recursos cientíﬁcs i tecnològics,
les institucions, els grups, les
infraestructures i els equipaments.

L’ampliació de l’espai té com a ﬁnalitat
acollir un major nombre de grups
d’investigació que integren la institució.
L’apropament dels grups d’investigació
millorarà el contacte i les sinergies entre
ells, contribuint així a la consolidació
d’una investigació de qualitat.
L’ajuda atorgada es de 1.250.000 euros
provinents del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
Aquesta actuació està emmarcada en el
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació
de les Illes Balears 2018-2022. Aquest
Pla s’ha elaborat tenint en compte, entre
d’altres aspectes, les directrius emanades
de la Unió Europea a través de la seva
estratègia «Europa 2020». Aquí és on

1

Es va crear l’any 2003 i està integrat per
24 grups de recerca que comprenen a
prop de 300 investigadors. Dels 24 grups,
només 10 disposen d’espai a l’ediﬁci
d’Instituts de Recerca del Campus
Universitari; la resta es troben dispersos
a diferents espais de la UIB.

Butlletí 10è: Desembre 2020

LA UNIÓ EUROPEA AUTORITZA AL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS DESTINAR 65 MILIONS D’EUROS A AFRONTAR LA
CRISI SANITÀRIA

La major ﬂexibilitat normativa aprovada
recentment per la Unió Europea en relació
a la posada en marxa de mesures
especíﬁques per mobilitzar inversions i
la utilització dels Fons Estructurals i
d’Inversió Europeus en els sistemes
d’atenció sanitària per fer front a la crisis
del COVID-19, ha permès al Govern de
les Illes Balears destinar 65 milions
d’euros de fons europeus FEDER a
inversions en matèria sanitària.

(EPIs): mascaretes, guants, tapassabates,
bates, monos i pantalles personals. També,
s'inclouen les despeses derivades del
transport i la posada en disposició d'aquest
material sanitari.

L’escenari actual ha deixat clar que la
sanitat i la salut preventiva han de ser
un pilar a l’Estat del benestar a tot el
mon i la contribució del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional per poder
realitzar inversions en personal sanitari,
Aquesta redistribució de fons permetrà material, equipament per hospitals i
aproﬁtar els romanents generats centres de salut, així com destinar recursos
d’inversions ja realitzades en el marc del a la investigació es inqüestionable.
Programa Operatiu FEDER 14-20, així
com els compromisos pressupostaris
encara no disposats d’inversions previstes
en el programa, encara no realitzades.
Amb l’ajuda d’aquest fons es podrà
millorar l’atenció als contagis, així com
desplegar un conjunt de mesures
encaminades a assegurar la contenció de
la pandèmia.
El tipus de despesa que se ﬁnançarà ès
relacciona, preferentment, amb el material
sanitari necessari per tractar als malalts,
protegir al personal sanitari i evitar els
contagis. Principalment, es tracta de
Equipaments de Protecció individual
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La contribució del FEDER, en aquest
sentit, es clau per contribuir a gestionar
amb més eﬁcàcia la crisi sanitària i
afavorir progressivament l’accés a serveis
fonamentals i a la reactivació de la
activitat econòmica.
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CINC PROJECTES DE BALEARS FINANÇATS AMB FONS FEDER
HAN ESTAT CONSIDERAT COM A BONES PRÀCTIQUES

Cinc projectes presentats per la Direcció
General de Fons Europeus del Govern
de les Illes Balears han estat valorats
com a Bona Pràctica per part del Ministeri
d’Hisenda durant l’any 2020.

resulten beneﬁciats 32.820 usuaris
públics.
- “Serveis i equipaments tecnològics per
al nou sistema tarifari i de gestió del
transport públic a Mallorca”. El número
d'usuaris que tenen accès aquest serveis
es de 62.711.887.
- “Rehabilitació de l’ediﬁci de Ca Ses
Llúcies". Un total d'onze investigadors
treballen al centre.
- “Desenvolupament estratègic i posada
en marxa del clúster nàutic de les Illes
Balears”. Fins a 2019, un total de 35
empreses del sector náutic de Balears
s'han adherit al cluster.

Aquestes actuacions s’han dut a terme
en el marc del Programa Operatiu FEDER
14-20 de les Illes Balears i el pressupost
total dels projectes reconeguts és de
24.099.995 €.
El Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) aporta la meitat de
la inversió. Es tracta d’actuacions d'una
gran diversitat d’àrees, com ara el
Transport Públic, l'Administració Digital,
l’Equipament Tecnològic pel transport Per al reconeixement d’aquests projectes
públic, Infraestructures per I+D i Serveis com a casos de bones pràctiques, la
de recolzament avançats per a pimes.
Direcció General de Fons Europeus del
Govern de les Illes Balears ha justiﬁcat
els diversos criteris establerts, com són
Els projectes són:
l’alt grau de cobertura sobre la població
al qual es dirigeixen, la contribució a
- “Projecte d’electriﬁcació del corredor
resoldre un problema o mancança, el
ferroviari Enllaç-Sa Pobla” que ha suposat
caràcter innovador dels projectes i serveis,
una reducció de l'emissió de 180,7 Tones
els criteris d’igualtat d’oportunitats i de
de CO2 a l'atmosfera a l'any.
sostenibilitat ambiental, l’elevada difusió
- “Servei d’administració electrònica del
entre els beneﬁciaris i el públic en general
Govern de les Illes Balears”, del qual en
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o l’adequació dels resultats obtinguts als
objectius ﬁxats.
Un total de 19 informes de Bones
Pràctiques corresponents a actuacions
coﬁnançades per PO de les Illes Baleares
2014-2020 han estat aprovades pel
Ministeri d’Hisenda en aquest període
de programació.
Es poden consultar aquests informes tant
en castellà com en anglès, a la pàgina
web de la Direcció General de Fons
Europeus del Govern de les Illes Balears
i a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda.
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REUNIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ EUROPEU
BRANDTOUR

L'Agència d'Estratègia Turística del Govern
de les Illes Balears (AETIB), va organitzar
el passat dia 3 de desembre de 2020 la
reunió del projecte europeu BRANDTour
que ha entrat ara en fase 2, això és
execució dels Plans d'Acció regionals.
Aquest esdeveniment, que es va celebrar
en format online, va comptar amb una
part de participació pública on va tenir
lloc la presentació dels Plans d'Acció i
estratègies que en aquests moments s'estan
implementant a nivell europeu per les
diferents regions que participen en el
projecte. Aquests estratègies, van
encaminades a aconseguir un turisme
que ajudi a reduir l'estacionalització i
a pal·liar la situació actual de crisi.

milions d'euros. El seu objectiu és
desenvolupar productes turístics més
competitius, amb major valor afegit i
experiències temàtiques lligades a
l'excel·lència local i a una oferta més
personalitzada i més identitària. Hi
participen les agències de turisme de
les regions de Toscana, Letònia, Flandes
Oriental, Limburg Sud (Holanda) i
Creta, així com l'AETIB per part de
les Illes Balears.

Es de destacar la intervenció del Vicedegà
de la Facultat de Turisme de la UIB,
Bartomeu Deyà qui va parlar sobre un
estudi realitzat a les Illes Balears sobre
el cicle de l'aigua als establiments hotelers,
així com de Marc Vidal de la Direcció
General de Residus i Educació
Mediambiental del Govern de les Illes
Balears qui va explicar bones pràctiques
de Balears de circularitat en turisme.
Posteriorment, es va celebrar també en
format online, la reunió del Comitè de
Direcció del projecte.
El projecte BRANDTour es un programa
europeu que rep ﬁnançament del programa
de cooperació interregional Interreg
Europe i té un pressupost total d'1.3
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ES CELEBRA LA 26A REUNIÓ DE LES XARXES DE
COMUNICACIÓ INFORM I INIO

resultats i el valor afegit d'aquestes
activitats.

Els principals objectius de la xarxa són:
assegurar l'intercanvi d'informació sobre
els resultats de les estratègies de
comunicació; intercanviar experiències i
bones pràctiques en la implementació de
les mesures d'informació i comunicació;
coordinar les activitats de comunicació
entre els estats membres i la Comissió
Europea; debatre i avaluar l'efectivitat de
les mesures d'informació i comunicació;
proposar recomanacions per millorar la
Donades les circumstàncies actuals, difusió i l'impacte de les activitats de
aquesta trobada es va realitzar de manera comunicació i conscienciar sobre els
íntegrament telemàtica mitjançant la
plataforma TEAMS. Aquest esdeveniment
signiﬁca una excel·lent ocasió per potenciar
la cooperació entre les xarxes de
comunicació europees i nacionals, garantir
la transparència de les actuacions
coﬁnançades amb Fons Europeus, destacar
les ﬁtes de la política de cohesió en els
distints països i tractar d’establir
estratègies comuns de comunicació per
posar-les en marxa en tots els estats
membres.
Els passats dies 26 i 27 de novembre es
va celebrar la 26ª reunió semestral de
les xarxes de comunicació INFORM I
INIO, de les quals hi formen part els
responsables de comunicació dels
Programes Operatius del FEDER, del
Fons de Cohesió i del Fons Social
Europeu dels 27 Estats membres de la
Unió Europea i que es reuneixen dues
vegades a l’any.
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Un dels moments centrals d’aquest
esdeveniment es la reunió de la
denominada “COUNTRY TEAM” o
“TROBADA PAIS”, en la que els
responsables de comunicació de cada
país i els serveis competents de la
Comissió Europea mantenen una trobada
en la que, entre d'altres, es tracten temes
com l’intercanvi d’informació sobre les
accions de comunicació de les activitats
coﬁnançades, tant realitzades com a
previstes en cada uns dels països, així
com l’avançament de la preparació dels
futurs programes operatius 2021-2027.
Per part de Balears va assistir a la reunió
la responsable de comunicació dels
Programes Operatius FEDER i FSE 20142020 de les Illes Balears i de la xarxa
IB-REDIN.
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PERSONAL INVESTIGADOR DE LES ILLES BALEARS
S’INCORPORA AL SISTEMA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMB
AJUDA DE FONS EUROPEUS

La Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears
a través de la Direcció General de Política
Universitària i Recerca ha concedit, en
el marc de la convocatòria posada en
marxa l’any 2019, un total de deu ajuts
per incorporar personal investigador al
sistema de ciència i tecnologia de les
Illes Balears.

El personal beneﬁciari de les ajudes s’ha
incorporat a grups de recerca, centres o
unitats de recerca i desenvolupament
tecnològic, empreses públiques sense
ﬁnalitat de lucre i empreses privades amb
activitat d'R+D ubicades a les Illes
Balears, tal com la Universitat de les
Illes Balears (UIB), Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁca (CSIC), Institut
Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
i ALIMENTOMICA.

3. Programa Felip Bauçà, per a empreses
privades d'R+D. (1 ajut concedit per un
import de 76.000€)
Les branques de coneixement que abarca
son Ciències socials, Ciències de la salut,
Ciències de la vida, Enginyeries i
arquitectura i Ciències humanes.

El Govern de les Illes Balears segueix
apostant per la recerca com a pilar bàsic
del canvi de model econòmic i social.
Aquest ajuts, per un import total de
La incorporació de personal investigador
720.000 euros, estan coﬁnançats en un
Hi
ha
tres
modalitats
d’ajuda:
qualiﬁcat al sistema d’innovació de les
50% pel Fons Social Europeu (FSE) en
1.
Programa
Margalida
Comas,
per
a
Illes Balears és una mesura de foment
el marc del Programa Operatiu del Fons
joves
investigadors
(4
ajuts
concedits
per
de la recerca cientíﬁca i tecnològica per
Social Europeu de les Illes Balears 2014un
import
de
264.000€)
enfortir la capacitat de recerca dels grups
2020. La durada de l'ajut és de dos anys
d’R+D i permetre que assoleixin la
comptadors des del moment en què
2.
Programa
Vicenç
Mut,
per
a
condició de grups de recerca competitius.
l'investigador s'incorpora al seu lloc de
investigadors
amb
experiència
(5
ajuts
feina i se destina a coﬁnançar el salari
brut i la quota empresarial de la Seguretat concedits per un import de 280.000 €)
Social dels investigadors contractats.
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LES ILLES BALEARS REBRAN 300 MILIONS D'EUROS DEL
FONS EUROPEU REACT-EU

La resposta europea a l’actual crisi, a
través del nous fons extraordinaris del
paquet ﬁnancer Next Generation, al qual
s’integra el mecanisme REACT-EU, ès
un passa fonamental per a fer front a les
conseqüències socials i econòmiques de
la pandèmia de la COVID-19 i contribuir
a la reactivació de l’economia i de
l’ocupació a les Balears i a l’enfortiment
dels serveis públics essencials.

Les Illes Balears rebran 300 milions
d’euros del fons europeu REACT-EU que
seran distribuïts entre les comunitats
autònomes entre 2021 i 2022. Aquesta
dotació situa les Balears com la segona
comunitat amb majors ingressos per
habitant i per sobre de la mitjana per
càpita en el repartiment d’aquests recursos
extraordinaris destinats principalment a
reforçar els serveis públics fonamentals
(sanitat, educació i serveis socials) i a
la recuperació de l’economia i l'ocupació
per fer front als efectes de la pandèmia
de la COVID-19.
El repartiment dels 10.000 milions d’euros
del mecanisme REACT-EU s’ha ﬁxat per
criteris relatius a l’impacte de la pandèmia

Els fons del programa REACT-EU seran
distribuïts per a la seva execució a través
dels fons FEDER (Fons Europeu de
Desenvolupament Regional), el FSE (Fons
en l’economia i la riquesa de cada Social Europeu) i el FEAD (Fons d'
comunitat autònoma, l’impacte en Ajuda Europea a les Persones Mès
l’ocupació, l’impacte en l’ocupació juvenil desfavorides) en el marc dels Programes
i la població afectada.
Operatius de les Comunitats Autònomes
i de l’Estat.
En el cas de les Illes Balears,
l’assignació es situa en 300 milions
d’euros a executar en un període de tres
anys. La xifra representa un 3% del total
de recursos a distribuir entre les
comunitats autònomes i es situa per sobre
del pes de població de la comunitat en
el conjunt d’Espanya. D’aquesta manera,
les Balears rebran 260,99 euros per
habitant en el repartiment del fons
REACT-EU, per sobre de la mitjana
autonòmica, de 212,65 euros per habitant.
.
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ENTITATS DE BALEARS PARTICIPEN EN UN PROJECTE
EUROPEU PER SENSIBILITZAR EL SECTOR TURÍSTIC SOBRE
L'ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ D'AIGUA

L'Agència d'Estratègia Turística de les
Illes Balears (AETIB), el Clúster de la
Industria Química de les Illes Balears
(CliqIB) i l'Agència Balear de l'Aigua
(ABAQUA) participen com a socis en el
projecte europeu Wat'Savereuse. Aquesta
iniciativa neix sota la coordinació de
l'Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM)
i té com a principal objectiu sensibilitzar
el sector turístic sobre l'estalvi i la
reutilització de l'aigua i promoure
l'economia circular en el seu consum.
El projecte, que tindrà una durada de
tres anys, està ﬁnançat pel Programa
europeu LIFE i compta amb un pressupost
total de 1.587.985 euros. D'aquesta
quantitat, la Unió Europea aporta un
55%, 873.391 euros, i la resta estarà
coﬁnançada per les aportacions de
cadascun dels socis.

com de les oportunitats que poden suposar
per al sector turístic, la implementació
d'iniciatives que impulsin un model
d'economia circular basat en la reducció
del consum d'aigua. Per dur-lo a terme,
el projecte compta amb un consorci de
9 participants de Catalunya, Occitània i
les Illes Balears.
El llançament del projecte es va produir
el passat mes de decembre durant la
celebració de la primera jornada del
'kickoﬀ meeting' que ha comptat amb la
participació de tots els socis i participants
en el projecte. Es va destacar que
representa una gran oportunitat per
compartir experiències sobre estratègies
de comunicació que permetin conscienciar
al públic en general i al turisme en
particular, sobre la necessitat d'estalviar
i reutilitzar l'aigua.

Wat'Savereuse posarà de manifest els El projecte té com a ﬁnalitat ajudar a
beneﬁcis de la reutilització d'aigua, així pal·liar el problema mediambiental de
l'escassetat d'aigua i la sequera mitjançant
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la realització de campanyes de
sensibilització que permetin reduir el
consum global d'aigua dels turistes durant
la seva estada a hotels, promoure i
sensibilitzar als grups d'interès de la
indústria turística per a la reutilització
de l'aigua, animar la indústria turística
a implementar almenys cinc solucions
de reutilització d'aigua, reforçar la
col·laboració entre administracions
públiques i operadors de la cadena de
valor i reduir el consum global d'aigua
dolça.
En aquest sentit, està previst promoure
accions i col·laboracions entre el sector
de l'oferta, és a dir, empreses que
presentin solucions avançades en el sector
de l'aigua, i els usuaris ﬁnals, així com
les entitats públiques i altres actors
representatius del sector turístic.
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EL PROJECTE DE S'AIGUA DOLÇA, COFINANÇAT PER LA UNIÓ
EUROPEA, EMBLEMA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El projecte de s’Aigua Dolça transformarà
unes antigues piscines, vestigi d’una
època d’esplendor del Terreno, en un
projecte il·lusionant i modern, que inclou
centre esportiu, aparcament i servei de
bar. Aquesta actuació de l’àrea de Model
de Ciutat, Habitatge Digne, i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Palma suposa
recuperar les històriques piscines on han
nedat grans campions com Carmen
Guàrdia, que avui presenten un greu estat
de degradació.
Aquest nou equipament al barri del
Terreno de Palma, compta amb
ﬁnançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Europeu FEDER en el
marc de l’Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible - Pla Litoral de Ponent.
L’execució de l’obra té un pressupost de
9.424.902,52 euros, dels quals la Unió
Europea aporta 3.420.000 euros.

incorpora
prestacions
d’eﬁciència
energètica que permeten un consum quasi
nul d’energia, sistema d’estalvi d’aigua
i preveu la implantació d’energies
renovables. A més es pretén que el
projecte tengui caràcter demostratiu en
aquest sentit i es preveu que es puguin
acreditar aquestes característiques a través
d’un certiﬁcat internacional LEED
(Leadership in Energy & Environmental
Design) d’ediﬁcis sostenibles.
El projecte preveu la construcció d’una
piscina de 25 metres i 6 carrils, un
solàrium i una zona de saunes. Com a
element diferenciador, un pati, símbol i
herència de les cases mallorquines,
estructura l'espai: aporta llum, ventilacions,
i connexions visuals. De fet, aquest pati
permetrà ventilació de la piscina a l'estiu.

a més d’ espais polivalents, sales per a
gimnàs i terrasses. En plantes superiors
es maximitzen el espais per a gimnàstica,
oferint espais ﬂexibles per ioga, cycling
i activitats dirigides. Finalment, es planteja
una coberta condicionada per a estada i
descans.
Pel que fa a l’aparcament de 3.800 m2 ,
es preveuen ﬁns a tres plantes amb 85
places per a cotxes, 17 per a motos,
vehicles adaptat a persones amb mobilitat
reduïda i 28 punts de recàrrega elèctrica.

L’Estratègia DUSI Pla Litoral de Ponent
amb ﬁnançament europeu del Fons
FEDER preveu altres actuacions al barri,
com la millora en la connectivitat
del Terreno, que connectaran la barriada
amb el Passeig Marítim. Per tant, es
produirà una millora de la qualitat de la
La conﬁguració possibilita que les mobilitat entesa de forma integral: més
principals activitats es desenvolupin de espai pels vianants, accessibilitat entre
forma independent les unes de les altres: el Terreno i el Passeig Marítim i
aparcament, bar, i centre esportiu, que contribuir a l’estratègia climàtica i de
comptarà amb una piscina climatitzada mobilitat sostenible de tot Palma.

És un ediﬁci ﬂexible que compta amb
ﬁns a set espais polivalents. En
compliment de la directiva europea
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