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FULL PROGRAMÀTIC DELS #ACORDSPELCANVI 

PODEM  ILLES BALEARS 

 

 

I. Consideracions prèvies 

 

Podem Illes Balears, és una eina de transformació a dos nivells: 

 

 Econòmic-social. Acabar amb les polítiques d’austeritat al servei dels interessos d’una 

minoria -els poders econòmics oligàrquics- a costa d’atacar els drets i les condicions de vida 

de les majories socials. 

 Polític.  Impulsar un procés de democratització profund de les institucions, acabar amb la 

corrupció en totes les seves formes i fomentar la participació de la ciutadania en la vida 

política. 

 

Si bé és cert que el PSOE no és el PP, junts han format part del tàndem de la casta que ha mantingut 

un sistema de democràcia limitada i vigilada, així com una orientació de retallades i polítiques 

antisocials. Ambdós s’han plegat al dictat de la Comissió Europea i del Fons Monetari 

Internacional. 

 

1.1. Davant la formació de governs 

 

a) No permetrem que el PP torni a governar les nostres institucions. 

b) No participarem d’un govern encapçalat pel PSOE. 

c) Qualsevol classe d’acord de govern es farà prenent com a punt de partida els continguts 

d’aquest “Full Programàtic”. A continuació, i acceptats els punts de la mateixa amb dates i 

límits temporals per al seu compliment (susceptibles de negociació, però ineludibles), es 

negociarà un “Organigrama de l’Administració”; finalment, es debatran i decidiran els 

“Equips de Govern” que conformaran l’Organigrama acordat. Aquest ordre de les fases és 

condició sine qua non per arribar a qualsevol acord. No parlarem de nombres ni de 

repartiment de cadires, sinó de mesures, dates, organigrames i equips. 

d) Es signarà el compromís de compliment dels eixos programàtics consensuats per part de les 

forces de govern, així com de les dates per al seu compliment. 

e) Es reduirà al mínim imprescindible i necessari la inversió en grans obres i infraestructures.  

f) S’impulsarà una “Llei de consultes” per a què la ciutadania pugui decidir sobre grans 

infraestructures ja realitzades o programades (Palau de Congressos, obres en carreteres com 

rotondes, etc.). 

g) S’instarà a les entitats financeres amb les quals contracta el Govern a comprometre’s a 

complir els estàndards internacionals de Drets Humans en matèria de desnonaments. 

h) Es sol·licitarà al PSIB el compromís per escrit del Secretari General del PSOE de no signar 

el TTIP en cas que aquest sigui sotmès a aprovació en el Parlament espanyol. 

 

         1.2. Consulta a l’Assemblea Ciutadana 
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Per a la constitució de qualsevol tipus d’acord de govern, seguint la lletra dels nostres 

estatuts, serà vinculant la decisió presa per l’Assemblea Ciutadana de Podem Illes Balears (el 

conjunt de persones inscrites a les Illes). Podem IB podrà consultar també a l’Assemblea sobre 

altres decisions relatives a suport a investidures. 

 

 

II. EIXOS BÀSICS DEL FULL PROGRAMÀTIC - “Línies morades” 

 

Eix 1. Rescat Ciutadà 

 

1. Auditoria pública del Deute, en el paquet inicial de mesures del nou Govern. Auditoria 

pública de la prestació de serveis i dels comptes de la CAIB. Auditoria pública dels comptes de 

l’administració. Estudi per a la reducció autonòmica, posant especial atenció als sobrecostos de les 

obres, els contractes de servei i manteniment, les despeses de protocol i el deute. Auditoria 

econòmica i funcional extensible a les empreses i fundacions públiques i a l’acompliment dels 

càrrecs de confiança. Auditoria del sector instrumental de l’Administració i auditoria del patrimoni 

de l’Administració pública. 

2. Paralització de desnonaments, promoció del lloguer social i mesures de rescat contra el 

sobreendeutament.   

3. Rescat energètic: garantir a totes les llars els subministraments bàsics de llum, aigua i gas. 

S’establirà un cens de llars en situació precària i convenis específics amb les subministradores per 

atendre aquestes necessitats. 

4. Eradicar els abusos i l’explotació laboral sobre la població treballadora. 

5. Exigència al Govern de l’Estat de la millora del finançament autonòmic. Reclamar un 

règim específic balear (REB) que substitueixi al recentment negociat pel Partit Popular. 

6. Rescat sanitari: eliminació dels processos privatitzadors i eliminació dels copagaments. 

Sanitat pública, universal i equitativa. 

7. Rescat de l’educació: restabliment dels recursos que garanteixen l’accés universal a 

l’educació. Recuperació de plantilles i de ràtios d’alumnat per aula. Derogació del TIL. 

8. Procediments d’Emergència Ciutadana (PEC) per a l’agilització de tràmits administratius 

vinculats a prestacions que garanteixin les condicions de dignitat i supervivència de les persones. 

9. Increment en la progressivitat de l’Impost sobre el patrimoni, en el tram autonòmic de 

l’IRPF i en l’Impost de successions i donacions. 

10. Rescat del medi ambient: prohibició de les prospeccions petrolíferes. Pla de sobirania 

energètica. Impuls a una Llei d’Energies Renovables. 

11. Targeta ciutadana gratuïta per a les persones residents en situació d’exclusió social i 

rebaixa del 50% de l’import de la mateixa per a estudiants, residents a l’atur i pensionistes amb 

pensions reduïdes. 

12. Rescat de persones dependents a través del “Pla Individualitzat d’Atenció” en un termini 

màxim de 3 mesos des de la presa de possessió del govern autonòmic a persones valorades amb 

algun grau de dependència. 
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13.  Ocupació i Renda: diversificació del model productiu. Tornar a constituir la Conselleria 

de Treball. Reclamar a l’Estat les Competències en matèria d’Inspecció de Treball, amb constitució 

de departament propi en aquesta Conselleria. Polítiques actives d’ocupació basades en la millora i 

ampliació de l’oferta turística complementaria i en el desenvolupament del Pla Estratègic en 

R+D+i.   

14. Compromís ètic de les empreses públiques i privades per evitar l’explotació de les 

treballadores i treballadors, en espera de la derogació de les reformes laborals.  

15. Renda Garantida per a les persones residents destinada a situar a tota la població per 

damunt del llindar de pobresa. 

16.  Desenvolupament de programes d’eradicació de la Violència de Gènere amb 

enfocament no victimizador. Garantia habitacional per a les víctimes de violència de gènere i 

prioritat per a elles en la recepció de prestacions incloses en el PEC. 

17.  Plans d’Inclusió Social amb finançament suficient per a reduir la pobresa i garantir la 

integració social i laboral dels grups en risc d’exclusió. Millora substancial de la cobertura dels 

menjadors socials i modalitats alternatives per garantir alimentació suficient i adequada a nins, 

nines i persones majors, especialment, a persones en situació de carrer. 

18. Rescat de llibertats. Derogació immediata de la Llei de Símbols. 

 

Eix 2. Democràcia i institucions 

 

A. Transparència i lluita activa contra la corrupció 

1. Mesures actives de control dels representants polítics. 

2. Reforma de la Llei de Transparència i Bon Govern per fer-la més eficaç i complible.  

3. Implantació de la figura del Síndic de Greuges, prevista a l’Estatut d’Autonomia, i dotació 

de competències executives per a l’esmentada figura. 

4. Reforma de la Sindicatura de Comptes per fer-la més efectiva y desvincular-la de la 

partitocràcia. 

5. Lluita activa contra el frau fiscal en l’àmbit de competències autonòmic. 

B. Més participació ciutadana 

1. Establiment d’un portal web autonòmic d’opinió i votació ciutadana. 

2. Creació dels consells consultius sectorials. 

3. Promoció de la Llei d’iniciatives legislatives populars. 

4. Implementació de la Petició legislativa popular. 

5. Convocatòria de processos de consultes populars per a qüestions de gran transcendència 

pública. 

6. En tot procés de participació democràtica s’haurà de tenir present la perspectiva de gènere. 
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C. Unes institucions més representatives 

1. Posarem al Parlament de les Illes Balears en el centre de la vida política. 

2. Recuperarem la iniciativa legislativa parlamentaria i limitarem al màxim el recurs al Decret-

Llei. 

3. Controlarem al Govern des del Parlament amb tota fermesa. 

4. Facilitarem la creació de comissions d’investigació parlamentàries efectives. 

5. Obrirem un debat ciutadà sobre el paper institucional dels Consells Insulars per definir 

clarament les seves competències. 

6. Proposarem una reforma de la Llei Electoral per eliminar el percentatge mínim de vots 

requerit per entrar a les institucions. 

7.     Limitarem el nombre de mandats i els sous dels càrrecs públics. 

 

D. Una Administració al servei de totes les persones 

1. Disminució dràstica d’assessors i càrrecs de lliure designació. 

2. Eliminació de totes les despeses sumptuàries, vehicles i serveis externs innecessaris i 

despeses de representació. 

3. Control i reducció al màxim possible del sector instrumental. 

4. Simplificació i agilització dels tràmits administratius necessaris per a la constitució de noves 

empreses. 

5. Redacció d’un Estatut del Personal Directiu per garantir l’eficiència i la independència de 

l’Administració, empreses públiques i fundacions. 

6. Dignificació de la funció pública i reforma de la Llei de Funció Pública de les Illes Balears. 

7. Racionalització de l’assignació de funcionaris a cada organisme públic. 

8. Per accedir a la funció pública i per a la promoció interna, serà requisit necessari el català en 

un nivell acord amb el lloc desenvolupat. 

9. Eliminació de l’accés privilegiat al nivell 33 com a recompensa por haver ostentat un càrrec 

polític. 

10. Garantia d’igualtat d’oportunitats en l’administració pública. 

 

Eix 3.  Equitat de gènere i llibertats públiques 

 

A) Equitat de gènere i Diversitat sexual 

1. Incloure l’Institut Balear de la Dona a Presidència. Enfortir-lo i dotar-lo d’un pressupost acord 

amb les seves competències. Una de les seves funcions prioritàries serà el seguiment de l’extensió 

de les mesures encaminades a garantir l’equitat de gènere en totes les Conselleries. 

2. Creació de l`’Observatori per a l’eradicació de la Violència de Gènere. Avaluar programes 
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d’eradicació de la Violència de Gènere en col·laboració amb associacions de dones i persones 

expertes. Desenvolupar un nou Pla sobre dita violència amb un enfocament no victimizador, que 

inclogui l’obligatorietat de personal format en gènere para al seu desenvolupament. 

3. Desenvolupar una estratègia de salut sexual i reproductiva que obligui a les institucions i distintes 

administracions a treballar en xarxa, amb programes de salut i educatius des de la infància. 

4. Aprovar i aplicar el Projecte de Llei per garantir els drets de Lesbianes, Gays, Transexuals, 

Bisexuals e Intersexuals i per eradicar l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. 

 

B) Diversitat funcional i dependència 

1.- Resoldre de manera immediata les valoracions de dependència que ja tenen adjudicada 

prestació. 

 

2.- Reactivar i desenvolupar de forma integral la Llei de Dependència, potenciant la permanència de 

les persones dependents en el seu entorn. Dotar els fons necessaris per desenvolupar la Llei. 

 

3.- Aprovar amb urgència una nova Llei Autonòmica d’Accessibilitat Universal. Elaborar el 

programa “Accessibilitat 2016-2019”, donant compliment a la Convenció Internacional dels DDHH 

per a les Persones amb Discapacitat. 

 

C) Política Lingüística 

1. Mesures de suport i foment de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears. 

 - En relació a l’administració pública: català com a requisit. 

 - En l’àmbit del turisme, el comerç i l’empresa en general. 

 - En relació als mitjans de comunicació. 

 - En l’àmbit de les persones nouvingudes. 

 

D)  Laïcitat i Memòria Històrica 

1. Garantir la Llibertat Religiosa, així com les manifestacions religioses, tant en els temples com en 

les vies públiques en actes ja tradicionals. 

2. Laïcitat en els centres sostinguts amb fons públics. Els centres i els docents mantindran una 

absoluta neutralitat, no sols en el terreny religiós, sinó també, i en general, en l’àmbit “del fet 

opinable”. 

3. Seguint les obligacions internacionals, s’investigaran d’ofici i es jutjaran totes les desaparicions 

forçades, amb independència del temps transcorregut d’ençà que ocorregueren. S’impulsarà de 

manera urgent una Llei de Foses 

4. Compromís econòmic i cobertura legal per investigar les foses existents a la nostra Comunitat 

Autònoma. 
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E) Immigració 

1. Creació  de “l’Institut  Balear de la Immigració (IBIN)”. 

2. Creació d’un Observatori de Drets Humans independent. 

 

F) Mitjans de Comunicació i Dret a la informació 

Aposta decidida i amb finançament suficient per a mitjans públics, independents, plurals i de 

qualitat. 

 

Eix 4. Urbanisme, Infraestructures i Transport 

 

1.- Millorar substancialment el transport públic urbà i interurbà. 

2.- Donar suport al manteniment adequat d’infraestructures ferroviàries, carrils per a bicicletes i 

carreteres. 

3.- Mantenir el descompte a residents i millorar substancialment la connectivitat aèria entre illes i de 

les illes menors amb la península.  

4.- Garantir la cobertura de desplaçaments, allotjament i manutenció dels familiars de pacients de 

les illes menors que hagin de traslladar-se a hospitals de Mallorca. 

 

Eix 5. Ocupació i Model productiu 

 

1.- Canvi de model productiu, basat actualment en el monocultiu turístic, com a mesura per sortir de 

l’atur, la precarietat i la desigualtat creixent a Balears. 

2.- Polítiques actives d'ocupació basades en la millora i ampliació de l'oferta turística 

complementària i en el desenvolupament del Pla Estratègic en Recerca, Desenvolupament i 

Innovació. Evitar els abusos patronals i l'explotació laboral. Exigir especialment que en l'àmbit de 

les empreses públiques, i en les privades que contractin amb l'administració, els drets laborals 

siguin respectats. Advocar perquè, en l'àmbit estatal, les reformes antisocials en matèria laboral 

siguin derogades. 

 

3.- Renda Autonòmica Garantida per a les unitats familiars residents que percebin sostingudament 

un salari per sota del salari mínim interprofessional i tinguin només una ocupació. 

 

4.- Promulgació d'un decret que reguli la Renda Mínima d'Inserció per ampliar la cobertura i 

flexibilitzar la concessió. El nou decret inclourà mesurades com la inclusió del jovent entre 18 i 25 

anys, la compatibilitat entre RMI i altres prestacions i/o treballs a temps parcials o temporals i 

l'augment de les quanties per persona i membres del nucli familiar. Ampliar, consolidar i donar 

estabilitat als serveis i programes de formació, orientació i inserció laboral dirigits als i les 

perceptores de la Renda Mínima d'Inserció. 
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5.- Creació d'una nova Llei d'Accés de les Persones amb Discapacitat a la Funció Pública de 

l'Administració de la Comunitat Autònoma, en la qual s'inclogui que el 10% de la totalitat de les 

plantilles de les administracions públiques hauran d'estar formades per persones amb discapacitat. 

Incentivar la creació de llocs de treball assistits per a les persones depenents. Foment de la creació 

de cooperatives de treball accessibles. 

 

Eix 6. Benestar y Drets socials 

A) Sanitat 

1.- Sanitat Universal. Derogació del RDL 16/2012 i reversió de totes les seves mesures 

desestructuradores del model de sanitat pública, universal i gratuïta.   

2.- Sanitat i equitat. Eliminar copagaments farmacèutics i altres. 

2.1. Derogar la normativa referent als copagaments sanitaris a persones pensionistes i 

aturades. 

2.2. Targeta sanitària universal i gratuïta. 

2.3. Facilitar el trasllat dels i les pacients entre les Illes i fora d'elles evitant el pagament de 

les despeses de viatge per endavant. 

3.- Mesures anti privatització de la sanitat pública. Derogació de normatives lesives per a la salut i 

la sanitat pública: llei 15/97 sobre formes de gestió de SNS, així com les lleis d'ordenació sanitàries 

de les CCAA que possibilitin la gestió privada de recursos sanitaris. 

 

B) Habitatge 

1.- Promoció del lloguer social amb diferents modalitats en funció dels recursos econòmics i 

patrimonials. En qualsevol cas, mai una renda superior al 30% de la renda familiar. És prioritari el 

rescat social i, per tant, la concessió d'habitatge a totes aquelles persones en risc d'exclusió social, 

especialment a les famílies monoparentals i a les dones víctimes de violència masclista. 

2.- Reclamació de la gestió i l'usdefruit per infrautilització dels habitatges en mans de bancs i caixes 

que hagin rebut ajudes públiques. 

2.1. Ni un desnonament més. Constituir centres d'assistència a les famílies en risc de 

desnonament amb un servei d'assessorament, mediació, representació i renegociació del 

deute. Potenciar l'associació d'afectats per clàusules hipotecàries abusives i defensar les 

seves justes reclamacions davant els tribunals. 

2.2. Introducció de la dació en pagament com a mecanisme vinculat a tota hipoteca. 

Prohibició de les clàusules sòl i obligació, davant desacords amb les entitats financeres i 

companyies d'assegurances, de recórrer als serveis de mediació públics, a demanda de 

qualsevol de les parts. 

2.3. Imposició de gravàmens fiscals als habitatges que romanguin buits més de dos anys, els 

propietaris dels quals siguin grans empreses o entitats bancàries que hagin rebut ajudes 

públiques. 

3.- Creació d'una oficina que gestioni els habitatges buits. Aquesta haurà d'estudiar i fer 

públiques les dades de la situació del parc d'habitatge buit: nombre d'habitatges, posició, 
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estat en el qual es troben, caracterització de la propietat, etc. Així mateix, gestionarà els 

lloguers, mitjançant una mediació entre propietaris i usuaris, de manera que ambdues parts 

es trobin segures i mútuament beneficiades. 

4.- Impuls de projectes de recerca per a la implantació de solucions habitacionals 

alternatives o complementàries a les actuals. Els resultats serviran al Parlament Balear per 

impulsar una Llei d'habitatge propi en el marc de la Llei 1/2003 de 20 de març, de 

cooperatives de les Illes Balears. 

 

C) Educació 

1.- Exigència al Govern central, mitjançant l'acció política del Parlament i el Govern balear, de la 

immediata paralització de la LOMCE i a la seva posterior derogació. Alhora, immediata paralització 

dels decrets de desenvolupament d'aquesta llei. Es promourà una moratòria per a l'aplicació dels 

decrets de desplegament de la LOMCE quant als currículums per a l'educació primària i secundària 

i s'elaborarà una nova normativa que tingui en compte a la comunitat educativa. 

2.- Restabliment immediat dels recursos bàsics que assegurin l'accés universal a l'educació sense 

cap tipus de discriminació: beques de menjador, beques de transport, programa de reutilització de 

llibres, programes de suport educatiu fora de l'horari escolar, ajudes a les AMIPAS (convocades a 

temps i amb una revisió del procediment per millorar-ho). Elevar pressupost d'educació fins a 

aconseguir un 7% del PIB. 

3.-Derogació del Tractament Integral de Llengües (TIL). 

4.- Recuperació de les plantilles i de les quotes de professorat per fer efectiva l'atenció a la 

diversitat. 

5.- Recuperació de les ràtios de la situació anterior a la LOMCE adaptant-les a la normativa referent 

als espais. 

6.- Substitució tan aviat com sigui possible de les baixes als centres que sol·licitin un/a substitut/a. 

Restabliment dels drets i condicions laborals referents a les baixes abans de les retallades. 

7.- Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis al professorat. 

Recuperació del nombre d'hores lectives anterior a les retallades. 

8.- Elaboració d'un pla estratègic contra l'abandonament escolar amb perspectiva de gènere. Es farà 

d'una manera integral i transversal amb altres àrees de treball i amb la participació de la comunitat 

educativa. Eliminació dels concerts educatius amb escoles que segreguin per sexe. 

9.- Elaborar un pla de viabilitat per integrar en una xarxa d’escoletes públiques l'educació de 0 a 3 

anys, que permeti la matrícula única durant tota l'escolarització. 

10.- Garantir l'autonomia de la UIB i millorar substancialment el Finançament Universitari, en 

particular, les transferències nominatives. Promoure a aquest efecte un pacte educatiu durador entre 

les diferents forces polítiques i socials per assegurar el finançament i l'equilibri pressupostari de la 

Universitat.  

11.- Realitzar un estudi de les opcions universitàries de l'alumnat de Balears per garantir el seu 

accés universal. 

 12.- Igualar els preus de màsters oficials públics i estudis de grau. Evitar l'arrencada dels plans 

“3+2” en la línia plantejada per l'actual govern. Reduir el nombre d'alumnes per grups. 
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D) Serveis socials i Benestar 

1.- Eradicar la desigualtat, la precarietat i l'exclusió. Reduir els índexs de pobresa a les Illes Balears 

un mínim del 10%, en coherència amb els objectius de l'Estratègia Europea 2020. Tant en l’àmbit 

autonòmic com a local han d'establir-se Plans d'Inclusió Social que comptin amb objectius clars, 

recursos adequats, sistemes d'informació i seguiment i una adequada implicació de les 

organitzacions socials. Ha d'assumir-se com a política transversal i com a prioritat els objectius de 

reducció de la pobresa, integració social i laboral dels grups en risc d'exclusió i impedir que les 

polítiques econòmiques generin més pobresa i desigualtat. 

2.- Millorar substancialment la cobertura dels menjadors socials i implantar modalitats alternatives 

d'atenció, en coordinació amb els serveis socials d'atenció primària, amb l'objectiu de garantir una 

alimentació suficient i adequada per a nens, nenes i persones majors i sobretot per a les persones 

que es troben vivint al carrer. 

3.- Pla autonòmic integral d'infància, adolescència i majors que inclogui els diferents àmbits que 

afecten el benestar infantil, d'adolescents i persones majors (benestar material, educació, protecció, 

salut, seguretat, infància i majors en situació de vulnerabilitat, immigració, prostitució, benestar 

subjectiu, etc.) i que incorpori mecanismes d'avaluació i de sostenibilitat per al seu correcte 

desenvolupament. 

 

E) Cultura i art 

1.- Crear un “Consell de la Cultura”, orientat a l'engegada de polítiques culturals, independent, amb 

poder organitzatiu i programàtic. Estarà compost per professionals i representants de les 

administracions públiques amb competències en cultura (Consells i Govern), col·lectius culturals i 

ciutadans, així com per persones notables per la seva dedicació o pertinença al món de la cultura. 

Col·laborarà en la redacció de noves lleis, campanyes culturals i en l'elaboració de pressupostos. El 

seu objectiu serà garantir el teixit d'una xarxa de projectes de cultura sostenible que doti de vitalitat 

a la creació, més enllà de l'institucional o el comercial.  

Per posseir autonomia política i llibertat de decidir, aquest organisme s’acollirà a les formulacions 

denominades “pressupostos participatius”, amb la finalitat de redistribuir equitativament projectes 

prèviament exposats a la ciudadania. 

2.- Recuperar els espais públics dedicats a la cultura que avui són gestionats per empreses privades 

o fundacions. Promocionar espais de creació, i transformar i dinamitzar l'ús divers d'aquests espais 

per obrir-los a la ciutadania. 

3.- Elaborar els principis bàsics que impulsin la creació i manteniment d'empreses i indústries 

culturals (cinema, teatre, música, etc.), fent-les sostenibles i fomentant cooperatives dins de l'àmbit 

cultural. 

4.- Desenvolupar i ampliar la integració del turisme i la cultura com a part de l'estratègia de 

desestacionalització del turisme balear. 

5.- Defensar el patrimoni arqueològic i arquitectònic de les illes com a element primordial en la 

conservació i l'estudi del nostre llegat, mitjançant la seva declaració com Bé d'Interès Cultural 

(BIC). A aquest efecte es realitzarà un projecte estratègic de recuperació. 

 



 10 

F) Esports  i Activitat Física 

1. Avaluar el funcionament de la “Fundació per a l'Esport Balear”. 

2. Fer un estudi de les condicions en què es troben les instal·lacions del “Poliesportiu Prínceps 

d’Espanya”. 

3. Garantir que els centres de Balears imparteixin el màxim d'Educació Física que permeti la llei 

estatal, fins a les 3h de mitjana europea. 

4. Promoure la regulació de les professions i titulacions de l'esport i la implantació d'un règim 

especial per al personal que es dedica a impartir activitats esportives. 

 

Eix 7. Territori, Medi ambient i Protecció animal 

1.- Prohibir tota possibilitat de prospeccions petrolíferes, i, per tant, evitar qualsevol tipus 

d'exploració en aquest sentit. Fer complir la legislació actual, i que en tants casos s'incompleix, 

sobre Litoral i Medi Marí. 

2.- Avançar cap a un model on la ciutadania tingui sobirania energètica, i la societat pugui gaudir 

d'aquest recurs en plena igualtat, respectant els drets humans i de manera sostenible amb el medi. 

3.- Impulsar una Llei d'Energies Renovables que asseguri la seva implantació efectiva. 

4.- Garantir el compliment de la inclusió de les corregudes de toros, els circs amb animals i els 

espectacles amb mamífers aquàtics en el punt 1 de l'article 4 de la Llei 1/1992 de protecció dels 

animals que viuen en l'entorn humà. 

 

Eix 8. Insularitat: per un turisme sostenible 

1.-Establiment d'un nou sistema de relacions laborals basat en el respecte, la responsabilitat de 

treballadors/es i empreses amb l'objectiu comú de crear i distribuir de forma igualitària la riquesa 

creada. 

2.- Regulació del lloguer vacacional. 

3.- Canvi de l'actual Llei Turística i del decret que la desenvolupa. 

4. Lluita contra el canvi climàtic. Limitació i control de la petjada ecològica. Balanç de Carboni 

Zero. 

5. Implantació de la “Taxa Ambiental i d'Innovació”. El recaptat es dividirà en tres parts destinades 

a 1) projectes de manteniment ambiental, 2) inversió en polítiques actives d'ocupació a través del 

R+D+i i 3) projectes decidits mitjançant consulta ciutadana. 

6. Reducció de l’estacionalitat turística. 

7. Foment de la innovació i l’emprenement en el conjunt del sector turístic, particularment d'aquells 

projectes que treballin des dels principis de responsabilitat ambiental i social. 

 

 

Eix 9. Construir el futur: R+D+i 
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1.-Es crearà una Conselleria de R+D+i. La nova Conselleria incorporarà totes les competències 

perdudes de la qual ja va existir, incloses les corresponents a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) i altres activitats relacionades amb aquestes matèries (per exemple, les de 

vigilància tecnològica i promoció de la Innovació Industrial). La nova Conselleria comptarà amb un 

departament de suport a la innovació empresarial seguint el model del CDTI (Centre per al 

Desenvolupament Tecnològic i Industrial) del “Ministeri d'Economia i Competitivitat”. 

2.- Es duplicarà la inversió en R+D+i en la propera legislatura. 

3.- Es potenciarà la relació del sistema balear amb els programes relacionats tant a nivell estatal (Pla 

Estatal de R+D+i) com europeu (Programa Horitzó 2020). 

4.- Es revisarà l'actual Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria. S'elaboraran plans de 

R+D+i amb una validesa de 8 anys i estudis estratègics a més llarg termini amb horitzons situats a 

20 o 30 anys vista. 

5.- S'engegarà un programa de captació de talent per incrementar el nombre i la qualitat del personal 

investigador i de suport a la recerca a les Illes Balears. 

6.- Es reforçarà la innovació social i s'incrementarà el suport a la creació i funcionament de clústers 

empresarials, fonamentalment en sectors de mitjana i alta intensitat tecnològica. 

7.- Es fomentaran la integració de les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com 

la col·laboració pública-privada. 

8.-S'implantarà un Pla Director de Tecnologies amb l'objectiu de mantenir el control sobre els 

sistemes TIC utilitzats en l'administració pública 

9.- S'establirà un Pla d'Acció que prepari a la majoria social per afrontar amb garanties l'accés a la 

nova societat de la informació, i que ajudi a eliminar la bretxa digital existent en l'actualitat. 

10.- Es posarà especial atenció a estendre l'actuació de la Conselleria de R+D+i a Menorca, Eivissa 

i Formentera, facilitant l'accés dels habitants d'aquestes illes a tots els serveis de la Conselleria, així 

com la seva participació en les convocatòries que aquesta gestioni. 

 

 

 

 

 


