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PRESENTACIÓ DE 23 NOUS BUSOS DE LA FLOTA DE L’EMT,
COFINANÇATS AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA

també disposen de tecnologia solar als
sostres per alimentar equipaments interiors;
incorporen mecanismes de seguretat a
l’obertura i el tancament de portes; tenen
seients més higiènics, ergonòmics i fàcils
de mantenir, i estan dotats d’altaveu
exterior i una rampa telescòpica per a
l’accés per a persones amb mobilitat
reduïda integrada amb un sistema que
millora el seu manteniment.

La presidenta del Govern de les Illes
Balears, el batle de Palma i altres
autoritats han acudit a la presentació
dels darrers 23 autobusos que s’han
incorporat a la nova ﬂota de l’empresa
municipal de transports (EMT) de Palma.
Des de l’estiu de 2019 la ﬂota de l’EMT
s’ha renovat amb un total de 100 busos
nous, a través d’un procés que s’inicià
el febrer de 2017 i que ha suposat una
inversió total de 32 milions d’euros. Els
autobusos que s’han incorporat són de
12, 15 i 18 metres, i han permès millorar
el servei de manera immediata incorporant
a la xarxa de transports tota una sèrie
de millores que fan que la ﬂota de l’EMT
sigui més sostenible, amb menys renous,
més accessible i amb un disseny i una
tecnologia adaptats al segle XXI.

Els nous busos funcionen amb gas natural
comprimit, un combustible que consumeix
menys i que redueix les emissions de
CO2 en un terç respecte dels vehicles
dièsel. A més, el gas permet reduir la
contaminació acústica a la meitat respecte
a altres combustibles. Entre altres millores,

L’adquisició dels busos ha estat
coﬁnançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en
el marc del PO 2014-2020 de les Illes
Balears.
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Es tanca, d’aquesta manera, el procés de
renovació iniciat per l’EMT per tenir uns
vehicles més moderns, més accessibles
i més sostenibles. Per altra banda, una
de les qüestions que es preveu fer realitat
al llarg d’aquest 2021 és la integració
total tarifària entre el TIB i la EMT, per
la qual cosa els usuaris amb la targeta
intermodal puguin fer transbords gratuïts
a la xarxa de Palma.
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AQUEST ESTIU FINALITZARAN LES OBRES DEL TEATRE
PRINCIPAL D’INCA COFINANÇAT AMB FONS DE LA UNIÓ
EUROPEA

Las obres de rehabilitació i ampliació
del Teatre Principal, actuació coﬁnançada
pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del
Programa Operatiu FEDER 2014-2020
de les Illes Balears, entren a la seva recta
ﬁnal i a l’estiu estaran enllestides.
La presidenta del Consell de Mallorca i
el batle d’Inca han visitat les obres i
han destacat la recuperació d’un espai
emblemàtic per a Inca, la comarca i el
sector cultural de Mallorca en general,
ja que aquest immoble s’incorporarà a
la xarxa de teatres de Mallorca i col·laborà
en la coproducció i en la programació
d’altres projectes culturals.

El projecte, que suposarà una inversió
total aproximada de 6 milions d’euros,
ha consistit en la reforma de l’ediﬁci
centenari i l’ediﬁcació d’un espai adjacent
d’uns 1.000 metres quadrats. A més, s’ha
construït una nova sala polivalent amb
capacitat per més de 150 espectadors,
mentre que la sala gran tindrà una
capacitat de 600 butaques. La reforma
del Teatre Principal d’Inca s’ha fet

La Direcció General d’Habitatge i
Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge del Govern de les Illes Balears
promou el desenvolupament d'actuacions
que tenen com a objectiu la restauració,
protecció i conservació de béns immobles
d'interès cultural o catalogats que integren
el patrimoni cultural de les Illes Balears
en el marc de la convocatòria destinada
a entitats locals dirigida a la totalitat del
territori balear publicada l’any 2016.
Si bé les obres de reforma varen començar
el setembre de 2017, durant l’execució
sorgiren nombrosos imprevistos, així
com l’aparició d’un pou del segle XVIII
que es va decidir preservar i que va
motivar la necessitat de redactar un
projecte
modiﬁcat
i
obres
complementàries.
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respectant l’ediﬁci original, que data de
principis del segle XX, però adaptant-lo
a les necessitats escèniques actuals.
D’aquesta manera, amb el nou projecte
i la sala polivalent es vol disposar d’un
recinte útil per poder fer una programació
estable al llarg de l’any, amb espectacles
de petit format.
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ACTE DE COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DEL NOU
EDIFICI INTERDEPARTAMENTAL DE CIENCIES DE LA SALUT
FINANÇAT PER LA UE

El passat mes de març va tenir lloc l’acte
de col·locació de la primera pedra del
nou ediﬁci Inter departamental de ciències
de la salut al campus de la Universitat
de les Illes Balears, on s’allotjaran els
estudis d’Infermeria, Fisioteràpia i
Psicologia.
Aquestes instal·lacions, que estaran
previsiblement acabades en un any i mig,
acolliran els estudis de grau en espais
més grans, més eﬁcients energèticament
i amb aules i laboratoris més ben equipats
A l’acte simbòlic hi han assistit entre
d’altres, la presidenta del Govern de les
Illes Balears, el conseller de Fons

Europeus, Universitat i Cultura, el
conseller d’Educació i Formació
Professional, així com el rector de la
UIB.

en l’economia del coneixement, en la
recerca, en la innovació i en les ciències
de la salut, per fer una aposta diferent
en el nostre model econòmic».

La presidenta ha posat en valor la feina
conjunta entre el Govern de les Illes
Balears i la UIB per fer realitat el nou
ediﬁci, a través d’un conveni entre els
dos organismes en què s’estableix que
l’executiu aportarà 6,9 milions d’euros,
coﬁnançats a través dels fons europeus
REACT-UE incorporats al PO FEDER
14-20 de les Illes Balears
Armengol ha explicat que l’objectiu de
l’executiu és avançar «de forma valenta

Amb la implantació del sistema europeu
d’educació superior, es necessiten més
espais de docència per satisfer les
demandes del conjunt d’estudis implantats
a la UIB. Amb la construcció de l’ediﬁci,
s’avança en aquest sentit i, a més, es
permet fer una distribució més lògica del
personal docent en els diferents espais i
acomplir així una demanda històrica de
la UIB.
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ES POSA EN MARCHA EL PROGRAMA SOIB REACTIVA
COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU

puguin mantenir les seves habilitats
competencials o per facilitar la seva
requaliﬁcació professional.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball ha posat en
marxa el programa de contractació pública
SOIB Reactiva emmarcat dins el Pla de
Xoc per a l’Ocupació que va ser aprovat
el passat novembre amb l’objectiu de
donar una resposta d’emergència a la
situació laboral de les Illes Balears com
a conseqüència de la pandèmia de la
COVID-19 i per sufragar els costs salarials
d’aquests treballadors i treballadores.

Aquesta actuació, està coﬁnançat pel
Fons Social Europeu en el marc dels
Programes Operatius d’Ocupació Juvenil
i Regional de les Illes Balears 20142020.
SOIB Reactiva és un programa de
contractació pública
dirigida a
Ajuntaments i Consells Insulars per un
període de 4 mesos i dirigit a persones
desocupades a causa de la crisi
econòmica per la COVID 19, o
desocupades de llarga durada perquè

Les persones contractades s’inclouen dins
tres perﬁls: menors de 30 anys a l’atur,
majors de 30 anys amb més d’un any a
l’atur i persones de més de 30 anys que
s’hagin vist directament afectades per la
COVID-19 i, com a conseqüència de la
pandèmia, hagin perdut la feina. La
convocatòria preveu un segon torn de
quatre mesos més que permetrà contractar
posteriorment un volum similar de persones
treballadores.
La inversió elegible per part del Fons
Social Europeu per realitzar les
contractacions es de 7.390.000 euros. Els
contractes són a jornada completa i es
prioritzaran les persones procedents de
sectors especialment afectats per la crisi
econòmica actual i aquelles amb majors
dèﬁcits de formació tenint en compte les
característiques del lloc de feina.
Les mesures que inclou aquest programa
passaran a formar part del nou Pla
d’Ocupació de Qualitat en el què treballa
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball i que inclou polítiques d’ocupació,
però també de salut laboral, d’emprenedoria
o de conciliació.
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EL PROGRAMA VISIBLES, COFINANÇAT PEL FSE, ÉS
SELECCIONAT PER A LA SEVA PRESENTACIÓ COM BONA
PRÀCTICA EN UN SEMINARI DE LA UNIÓ EUROPEA

de llarga durada, destinada a revertir la
situació de major diﬁcultat d'aquestes
persones que, després de romandre massa
temps desocupades, acaben veient com
es queden obsoletes les seves competències
professionals i es redueixen de forma
considerable les probabilitats de trobar
una nova feina.

Balears ha estat seleccionada per fer una
presentació d'una actuació coﬁnançada
pel Fons Social Europeu que ha destacat
pel seu impacte en la millora de
l'ocupabilitat de persones aturades de
llarga durada, en concret el Programa
Visibles.
Per al reconeixement d'aquesta actuació
com a cas de bona pràctica, la Direcció
General de Fons Europeus de Govern de
les Illes Balears ha justiﬁcat els diversos
criteris establerts per a la seva
consideració, com són l'alt grau de
cobertura sobre la població a què es
dirigeixen, la contribució a resoldre un
problema o mancança, el caràcter
innovador dels projectes i serveis, els
criteris d'igualtat d'oportunitats i de
sostenibilitat ambiental, l'elevada difusió
entre els beneﬁciaris i el públic en general
o l'adequació dels resultats obtinguts als
objectius ﬁxats.

per la DG Ocupació, Assumptes Socials
i Inclusió de la Comissió Europea,
"Espanya i el FSE +: Aprenent de el
passat, escrivint el futur" que es va
celebrar durant els dies 23 a 26 de març.
L'actuació és gestionada pel SOIB i està
coﬁnançada pel FSE, en el marc de el
Programa Operatiu FSE 14-20 de les
Illes Balears.
El Programa VISIBLES és una iniciativa
de Govern de les Illes Balears de foment
de l'ocupació entre les persones aturades

Aquesta presentació va tenir lloc en el
marc de el seminari ON LINE organitzat
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Amb caràcter general, el programa ha
anat dirigit a persones aturades majors
de 35 anys, inscrites com a demandants
desocupats en el Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB) a l'almenys dotze
dels divuit mesos anteriors a l'hora de
fer la preselecció, que preferentment no
cobrin prestació o subsidi d'atur. El
Govern dels Illes Balears, ha publicat
des de 2015 diverses convocatòries anuals
de subvencions dirigides a entitats de
caràcter local, entre les quals han rebut
el coﬁnançament per part de l'FSE les
convocatòries corresponents a 2015 i
2016.
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EL PROJECTE HABITATGE DIGNE ALS BARRIS DE CALA
MAJOR I SANT AGUSTÍ A PALMA, UNA REALITAT AMB
FINANÇAMENT EUROPEU EDUSI

Sostenibilitat, a través del Patronat habitatges creats per a ús turístic i que no
Municipal de l'Habitatge-RIBA.
compleixen les condicions d'habitabilitat
mínimes i que en la majoria de casos no
Amb un marcat caire social, aquest es poden legalitzar. Això ha donat lloc a
projecte és una de les més importants una sèrie de característiques comunes,
operacions dins del marc de l’Estratègia com ara infraestructures obsoletes,
de desenvolupament urbà sostenible - Pla manteniment insuﬁcient dels ediﬁcis, o
concentració de famílies vulnerables.
S’ha instal·lat envelats informatius en Litoral de Ponent. Així, el pressupost
diferents punts de la zona i com a resultat, total, de 681.178,82 €, compta amb
més de 250 residents s’han pogut inscriure ﬁnançament dels fons europeus FEDER , Fins ara, a més del diagnòstic, les
intervencions realitzades també s’han
en serveis d’assessorament jurídic i sobre ﬁns al 50%.
centrat en els àmbits familiar, de
millores d’habitatges, suport en tràmits
administratius per a ajudes socials, En concret, el projecte desenvolupa convivència i de l’entorn en la millora de
acompanyament a famílies en perill de actuacions cap a l’habitatge, les famílies les condicions dels habitatges. El Patronat
desnonament o altres situacions de risc que hi viuen i el seu entorn. En aquest Municipal de l'Habitatge - RIBA continuarà
social. Són part de les nombroses sentit, s’han analitzat 16 ediﬁcis centrant els seus esforços a adequar i
actuacions de difusió que es duen a terme d’habitatges de Cala Major i Sant Agustí, normalitzar els habitatges de les persones
des de 2018 per a donar a conèixer i el 2020 se’n va presentar un diagnòstic més vulnerables de Cala Major i Sant
l’operació Habitatge Digne- Pla Litoral social, arquitectònic i urbanístic que Agustí.
de Ponent, que du a terme l’Àrea de evidenciava que a la zona existeix un
Model de Ciutat, Habitatge Digne i gran nombre d'infrahabitatges; és a dir,
L’Àrea de Model de Ciutat de
l’Ajuntament de Palma impulsa diverses
iniciatives de difusió de l’operació
Habitatge Digne en el marc del Pla Litoral
de Ponent als barris de Cala Major i Sant
Agustí.
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VISITES GUIADES ALS TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LES
PINTURES GRISALLES DEL PATI DE SA LLUNA, PROJECTE
COFINANÇAT PER LA UE

El Pati de sa Lluna és un exemple notable
de rehabilitació del patrimoni a les Illes
Balears dut a terme amb recursos propis,
de l'Impost del Turisme Sostenible, dels
fons estatutaris i del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

En el marc del projecte “ Rehabilitació
de Patrimoni i dotació del Convent de
Sant Diego”, l’Agència de Estrategia
Turística de les Illes Balears ha posat en
marxa, entre desembre del 2020 i febrer
del 2021, un programa de visites guiades
al Pati de Sa Lluna de Alaior (Menorca)
per tal de donar a conèixer el procés de
rehabilitació dut a aquest ediﬁci així
com els treballs de recuperació de les
pintures grisalles. L’objectiu ha
estat incentivar la participació i el
protagonisme de la societat civil en el
suport i el foment del nostre patrimoni
històric.

Des de l'adquisició ﬁns a l'actualitat s'ha
procedit a la rehabilitació integral del
Convent de Sant Diego (Pati de sa Lluna)
realitzant obres, primer de manteniment
i després de rehabilitació.
Les visites han mostrat, de manera amena
i informativa, les diferents fases de la
restauració de les pintures, des del
començament a la seva ﬁnalització, i
ressaltant la posada en valor del Pati de
sa Lluna.

La iniciativa ha enregistrat més de 700
visites entre els mesos de desembre 2020
i gener i febrer de 2021. Actualment,
El Govern de les Illes Balears, va adquirir l’AETIB treballa per poder prorrogar
el convent del segle XVII de Sant Diego, aquest programa i ampliar les zones de
catalogat com un bé d'interès cultural. visita dins l’ediﬁci.
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ES CONSTITUEIX LA CONFERÈNCIA SECTORIAL DEL PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

La ministra d'Hisenda, María Jesús
Montero, ha presidit la reunió constitutiva
de la Conferència Sectorial del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència,
òrgan de coordinació entre l'Estat i les
comunitats autònomes i ciutats autònomes
per establir vies de cooperació en la
implementació dels fons europeus
procedents del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència (MRR) que han d'impulsar
i transformar l'economia espanyola.
En concret, la Comissió Europea va
aprovar el passat mes de juliol una xifra
total de 750.000 milions d'euros per al
conjunt dels Estats membres. D'aquesta
quantitat, a Espanya li corresponen
aproximadament 144.000 milions, i els
recursos preassignats del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència suposen una
xifra estimada de 69.528 milions d'euros.
El Pla de Recuperació és l'eina per

transformar el model productiu d'Espanya
a través de la transició energètica, la
digitalització, la cohesió territorial i social
i la igualtat.

participació en la gestió, informació i
seguiment de les mesures.

El Pla s'articula a través de 110 inversions
que mobilitzaran prop de 70.000 milions
En el si d'aquest òrgan de coordinació, d'euros en el període 2021-2023. Els
el Govern de l’estat va presentar el passat àmbits verd i digital seran crucials i
19 d'abril a les comunitats autònomes, suposen el 39% i el 29% de la inversió,
ciutats autònomes i a la FEMP, el projecte respectivament; l'educació i la formació
del Pla de Recuperació, Transformació i obtindran el 10,5% dels recursos i la R
Resiliència d'Espanya que constitueix la + D + I el 7%.
pedra angular per canalitzar els recursos
procedents del mecanisme i que ha de Així mateix, el Pla inclou 102 ambicioses
transformar l'economia espanyola i posar reformes que facilitaran i potenciaran
les bases del model productiu de la l'impacte de les inversions. Es tracta d'un
propera dècada.
conjunt de reformes que abasten aspectes
fonamentals per a la transformació del
Durant la trobada, Hisenda ha transmès model productiu, com ara el sistema
el paper fonamental que tindran les energètic, l'ensenyament, la demograﬁa
comunitats autònomes i les entitats locals empresarial i el mercat laboral.
per al compliment dels objectius i ﬁtes
recollits en el Pla, així com la seva
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