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Les majories progressistes impulsades per les urnes i liderades pel PSIB-PSOE
ens han permès impulsar en els darrers quatre anys un programa integrador i progressista. Aquest projecte ha conduït la nostra societat a la prosperitat econòmica,
la creació d'ocupació i riquesa per a tothom, la reinstauració de drets democràtics i
polítiques d'igualtat, la regeneració dels serveis públics essencials i la recuperació
d'un clima de pau social i diàleg imprescindible per a construir unes illes justes, diverses, obertes i decidides per resoldre els reptes que plantegen els pròxims anys.
Tot això ha estat possible gràcies a les ciutadanes i ciutadans d’aquestes illes, que
han aconseguit, amb el seu vot, posar en marxa un nou projecte plural, ara reforçat
amb la victòria del socialistes i la presidència de Pedro Sánchez al Govern d'Espanya. Aquest compromís amb el futur afronta el 26 de maig un moment decisiu: els
ciutadans i ciutadanes acudeixen a les urnes per donar continuïtat a un projecte
sòlid i clar, amb uns eixos que estan donant resultats, però que requereixen ser
actualitzats i reforçats.
Per això, des del PSIB-PSOE hem escoltat a la societat de les illes, per fer nostres
les propostes de tothom. Es recullen en aquest programa, que marca eixos d’acció
que ens permetran aprofundir en un model econòmic i social que té el seu èxit en
la distribució equitativa del creixement i la reducció de la desigualtat. Impulsarem
polítiques que mantenen com a prioritat la protecció de les persones i la millora constant de la seva qualitat de vida. Articulem estratègies que tenen com a fil
conductor la recerca de la sostenibilitat social i ambiental. Aprofundim en el nostre compromís històric amb els valors que sustenten la democràcia, situant-nos
a l'avantguarda en la defensa dels drets aconseguits durant dècades de progrés
col·lectiu.
Liderem així, una vegada més, la incorporació de nous espais de llibertat, i la creació d'eines que ens permetin avançar cap a la igualtat, l'equitat i la justícia social.
Construïm així, des del diàleg constant amb la ciutadania, una societat d'oportunitats per a tothom.
És el moment de continuar avançant. Ho farem amb els valors que ens han permès
als socialistes transformar la societat durant 140 anys de compromís amb les ciutadanes i ciutadans, els mateixos que ens han d'impulsar a fer història durant quatre anys més amb un Govern de progrés per a tots. Aquest és el nostre compromís
amb les illes que estimam.
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/ TERRITORI,
S O S T E N I B I L I TAT
I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
El futur mai va dependre tant de nosaltres mateixos. I mai va ser tan gran el desafiament: en els
pròxims anys ens jugarem els pròxims segles. El canvi climàtic ja impacta sobre els nostres recursos i ens obliga a plantejar-nos alhora com frenar-ho i com adaptar-nos als efectes que ja sabem
que són inevitables. El creixement imparable de la població i el consum de territori i recursos que
implica ens impulsen a adoptar noves estratègies per a organitzar la nostra societat i reforçar els
serveis que la sostenen. Els senyals d’alerta mediambiental són tan clars com ho és el creixement
de la desigualtat, dos reptes globals que afrontarem des del compromís local.
El futur de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera serà sostenible o no serà. Per això, les socialistes i els socialistes de les illes hem liderat en els últims anys polítiques de protecció del
territori, el litoral i la naturalesa i lluita contra la contaminació i el canvi climàtic que avui situen
a les Illes Balears a l’avantguarda d’Europa. Però aquest desafiament no admet dubtes ni passos
enrere. Per això, en els pròxims anys, la transició a les energies netes, l’adaptació dels nostres
serveis i infraestructures al canvi climàtic, l’acció contra la contaminació i l’aposta per models de
creixement més sostenible, guiaran els passos d’un programa progressista que assumeix com
a propis tant els Acords de París contra la contaminació com els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides per a l’any 2030.
En aquest sentit, aquests són els nostres principals compromisos:
1. Assumim els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de les Nacions Unides per a l’any 2030
i accelerarem en l’estratègia impulsada en els darrers quatre anys per canviar el model energètic actual per un de nou que redueixi al màxim les emissions contaminants, tot desplegant
la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. En aquest sentit, treballarem en la recerca de
les renovables, especialment en els camps de la biomassa, la micro eòlica, les ones de la mar i
l’hidrogen, amb l’objectiu de reduir un 40% les emissions a l’any 2030 i assolir al mateix any una
quota de renovables del 35%.
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Pla d’impuls a les renovables
En els pròxims quatre anys afavorirem la inversió pública i privada de
300 milions d’euros per desenvolupar nous parcs fotovoltaics i instal·lacions d’autoconsum.

UNES ILLES SOSTENIBLES I DE FUTUR
3. Incentivarem i premiarem el compromís amb el nostre medi ambient. Per això, reformularem
les nostres polítiques fiscals per adaptar-les a un eix clau: “Qui menys contamina, menys
paga”. Aquest nou model servirà per accelerar contra la contaminació i els plàstics, reduir les
emissions, fomentar la mobilitat neta i les energies no contaminants, i apostar en tots els àmbits per l’eficiència energètica.
4. Fomentarem la reducció i reutilització dels residus, per assolir a l’any 2021 un 50% de reciclatge
en matèria de paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus domèstics, per arribar al 75% l’any 2030.
5. Cada gota d’aigua compta. Per això:
· Executarem una xarxa supramunicipal d’aigua potable, que connecti tots els sectors de
cada illa amb les dessaladores i els aqüífers amb excedents, a la vegada que es milloraran les xarxes d’aigua de tots els municipis reduint les pèrdues.
· Promourem la utilització d’aigües procedents de dessaladores com a prioritat enfront de
l’ús d’aigües subterrànies sobreexplotades.
· Reutilitzarem les aigües residuals produïdes per retornar-les a la xarxa, avançant en
la implementació d’una economia circular. Accelerarem per això l’ampliació, modernització i millora de la xarxa de depuradores, assegurant la connexió a sistemes públics
d’abastament i sanejament i depuració d’aigües residuals de la totalitat dels sòls urbans.

/

6. Protegirem i recuperarem l’entorn a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Aprovarem per
això una Llei de Paisatge fonamentada en el conveni europeu del Paisatge, amb especial incidència en els litorals i que desenvolupi la figura del Paisatge Cultural com instrument transversal de protecció i gestió del territori.
7. Reclamarem a l’Estat les competències de costes, per coordinar des de les illes totes les polítiques de protecció del litoral i desenvolupar el decret de protecció de la posidònia. Establirem la
nàutica responsable amb noves mesures de regulació dels fondejos i amb punts d’amarrament
ecològics gestionats des de l’administració pública.
8. Ampliarem i reforçarem la protecció del territori amb parcs naturals. Impulsarem també la
creació de reserves marines, sobretot en zones com la Serra de Tramuntana, l’Albufera des
Grau, els illots de ponent o Es Baix Fondo. Col·laborarem amb el consell de Formentera per
gestionar el parc natural i millorar els controls de fondejos.
9. Fomentarem la utilització del cotxe elèctric. Incentivarem la compra de vehicles no contaminants, amb mesures que premiïn la retirada de vehicles contaminants. Per això:
· Crearem una deducció de l’IRPF per la compra de vehicles elèctrics per part dels particulars i per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, tan a l’habitatge
particular com a comunitats de propietaris.
· Bonificarem també als Ajuntaments l’impost de circulació pels vehicles elèctrics i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que prevegin la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics.
10. Ampliarem la xarxa de recàrrega elèctrica. Disposarem de 1.000 punts de recàrrega de vehicles
elèctrics al 2025, i tendrem el 100% del parc mòbil descarbonitzat al 2050. Incentivarem la instal·lació pública i/o privada de punts de recàrrega.
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Situar a les persones en el centre de totes les
polítiques exigeix acompanyar-les durant tota
la seva vida i donar-los solucions adaptades a
cada moment del seu cicle vital. Les ciutadanes i ciutadans seran així el punt de partida i
d’arribada de totes les polítiques i tots els serveis públics i dels mecanismes de suport que
les articulen. El PSIB afronta els reptes de la
societat actual i proposa solucions per fomentar la natalitat, educar a les nines i els nins des
del seu naixement, formar per donar-los totes
les oportunitats, garantir a totes les persones
la seva adaptació al món del treball durant tota
la vida, garantir-los drets bàsics per un projecte vital com l’accés a l’habitatge i la mobilitat i,
per descomptat, assegurar-los en tot moment
la cura de la seva salut, l’envelliment actiu i de
qualitat, i la protecció i autonomia en els moments de més necessitat. El projecte socialista
per Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca
afronta les demandes formulades per la nostra
societat i assumeix com a pròpies les propostes formulades des de tots els àmbits per millorar la qualitat de vida de les persones en tot
el seu cicle vital.
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/ EDUCACIÓ
D E Q U A L I TAT
DES DEL
PRIMER MOMENT
L’educació comença quan neixem i ens ha d’acompanyar durant tota la vida. Garantirem totes les oportunitats des del primer instant i fomentarem una equitat i
una igualtat que cohesionaran la societat present i futura.
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L’educació de 0 a 3 anys serà universal i gratuïta
Considerem necessari estendre gradualment la universalitat i la gratuïtat de l’educació al primer cicle de l’etapa d’infantil, tal com ja ho és en
el segon cicle (3-6).

12. Impulsarem un pla pilot de centres públics 0-6, amb la creació al llarg de la propera legislatura
un total de sis centres públics d’educació de 0 a 6 anys a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que seran de titularitat i gestió pública.
13. Garantirem l’obertura dels centres públics fora de l’horari lectiu. Cal afavorir, conjuntament
amb els ajuntaments, la conciliació familiar mitjançant activitats extraescolars i esportives de
qualitat, planificades sempre amb els centres i les associacions de mares i pares.
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Oferirem la gratuïtat per les activitats extraescolars de reforç educatiu, esportives i de foment de la integració d’aquelles famílies amb una
renda conjunta de menys de 28.000 € i cofinançarem de forma progressiva i en funció de la renda els costs que assumeixin la resta de
les famílies. Oferirem als centres i per totes les famílies les classes de
reforç d’anglès.

UNES ILLES PER A VIURE

15. Lluitarem per la derogació de la LOMCE, una passa necessària per establir i desplegar la llei
educativa autonòmica i les altres normatives que la nostra comunitat autònoma necessita per
millorar la nostra educació.
16. Impulsarem plans específics i coordinats amb altres Conselleries i administracions contra el
fracàs i l’abandonament, amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar en l’ensenyament obligatori
per davall del 10% i de l’abandonament educatiu primerenc per davall del 20% al final de la
legislatura.
17. Oferirem acords d’escolarització municipals per a la distribució equitativa i equilibrada de
l’alumnat. S’ha d’impulsar un equilibri entre les xarxes educatives sostingudes amb fons públics: la pública i la concertada. Estendrem la xarxa de centres integrats diversificant l’oferta
acadèmica a zones de risc d’exclusió social i desenvoluparem mesures d’educació inclusiva.

/
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Més inversió, més centres, més places,
més qualitat:
Després d'haver complit aquesta legislatura el compromís d'elevar el
pressupost educatiu a mil milions d’euros, continuarem amb l'increment progressiu de la inversió per tal de dur a terme la creació de 15
nous centres educatius públics i l’ampliació d’altres 11 centres, el que
suposarà la creació de 4.500 noves places d’educació infantil de segon
cicle i educació primària, i 4.000 noves places d’educació secundària
i batxillerat. També estendrem el programa de beques de menjador.

19. Llibres de text a l’abast de tothom: triplicarem les ajudes del programa de reutilització de llibres
de text i d’utilització de dispositius electrònics amb materials curriculars fins a arribar als 6
milions d’euros anuals a final de legislatura.
20. Reforçarem el Centres d’Educació d’Adults com a eix vertebrador per a la inclusió en l’àmbit
educatiu, econòmic i laboral.
21. Millorarem les condicions sociolaborals del professorat:
· Farem una oferta de 4.000 places d’oposicions per a professors al llarg de la legislatura, articulant un Acord d’estabilitat 2019-23 que garanteixi una suficient oferta pública
d’ocupació.
· Reduirem la càrrega lectiva del professorat d’educació infantil, primària i secundària.
Negociarem el desenvolupament del complement autonòmic d’equiparament amb la
carrera professional dels funcionaris públics, l’actualització del fons social, els complements dels equips directius i de residència.
· Continuarem amb la baixada progressiva de les ràtios a tots els nivells educatius.
· Impulsarem amb els docents la formació inicial i permanent dels professionals.
· Completarem el desenvolupament i aplicació de l’Acord de 2016 de millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat.
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22. Seguirem defensant i impulsant l’aprenentatge i l’ús del català als centres educatius com a
instrument per a la cohesió social que defensa l’Estatut d’Autonomia i la normativa actual sobre
normalització. El correcte aprenentatge i ús de les dues llengües cooficials de les nostres Illes
és una garantia de convivència.
23. Enfortirem l’esport des de tres eixos d’acció:
· Compatibilitat d’esports i estudis: fomentar beques als esportistes d’elit perquè puguin seguir amb els estudis a la vegada que amb la disciplina esportiva i treballarem amb les federacions per impulsar programes i centres de tecnificació.
· Aprovarem ajudes pel patrocini d’esdeveniments de diferents nivells: locals, autonòmics, nacionals i internacionals, amb diferents perfils i finalitats.
· Enfortirem les ajudes de transport als clubs i esportistes de les illes.
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/ O P O R T U N I TAT S
I EDUCACIÓ
PER A TOTHOM:
L A S O C I E TAT
DEL CONEIXEMENT
En una societat global, condicionada per l’acceleració tecnològica i pel canvi cada vegada més ràpid de l’economia i del mercat laboral, la formació no pot acabar
amb l’obtenció d’un títol o una especialització: ha d’acompanyar-nos durant tota
la vida.
Per aquest motiu, impulsarem una societat basada en el coneixement en tots els
àmbits, que ens permetrà obrir, des de la investigació o la innovació, nous camps
de prosperitat econòmica i desenvolupament personal. Adaptarem també el sistema educatiu, de forma que garanteixi que cada persona pugui adaptar-se en
qualsevol moment de la seva carrera professional a una economia d’exigències
canviants.
24. Ampliarem l’oferta d’FP en totes les seves modalitats:
· Augmentarem l’oferta de cicles de grau mitjà i grau superior amb 3.000 noves places a final
de legislatura.
· Triplicarem la xarxa de Centres Integrats d’FP en el conjunt de les illes. Passarem dels 5
actuals a Mallorca, Menorca i Eivissa a 10 a l’any 2021 i 15 a l’any 2023, incloent els centres
d'hostaleria de Sa Coma (Eivissa), Ciutadella (Menorca) i Alcúdia (Mallorca).
· Augmentarem l’oferta pública de formació professional per a l’ocupació per arribar a més de
4.000 nous alumnes.
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Compromís estratègic amb la formació dual
Destinarem a l’impuls de la formació dual més de 30 milions d’euros,
en dos eixos:

· Augmentarem l’oferta de formació dual en l’àmbit educatiu i ocu-

pacional, ajustat als nostres sectors estratègics i industrials i
arribarem a més de 3.000 alumnes nous.

· Fomentarem l’ocupació de qualitat als alumnes. Subvencionarem
a les empreses dels costs laborals i de seguretat social dels alumnes en cicles de formació dual en sectors estratègics i, posteriorment, incentius perquè els treballadors ja formats continuïn a les
empreses.

26. Ampliarem i millorarem l’oferta formativa a la universitat. En la mateixa línia de la creació de
la Facultat de Medicina, s’ampliarà l’oferta formativa a la branca de Ciències de la Salut i també
en estudis relacionats amb el desenvolupament tecnològic.
27. Seguirem augmentant el finançament de la UIB, desenvolupant un nou model que estableixi les
transferències necessàries per tal de situar-nos en la mitjana estatal per estudiant. I amb el propòsit de fer més competitiva la Universitat, donarem un finançament addicional depenent de l’assoliment de resultats i objectius pactats entre el Govern i la Universitat.

/
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Una universitat a l’abast de tots
Reforçarem el sistema de beques i ajuts als estudiants per afavorir la
igualtat d’oportunitats. Reduirem de forma gradual i per nivells de renda les taxes universitàries, fins a arribar a la gratuïtat del primer any de
matrícula dels graus a la universitat pública.

29. Estudis universitaris en altres països de la Unió Europea: com a continuació de línia iniciada al 2019 i
amb el propòsit de fomentar la internacionalitazació i la mobilitat a la Universitat, augmentarem els
ajuts complementaris per a alumnes de les Illes Balears que participin en programes de mobilitat
per a cursar part del estudis a qualsevol país de la UE.
30. Treballarem amb la Universitat per posar en marxa una nova residència per estudiants i investigadors universitaris.
31. El coneixement, la millor oportunitat. Aprovarem una Llei de Ciència que millori les estructures
legals per a desenvolupar activitats de recerca. També, un Pacte per la Ciència que elevi progressivament la inversió fins a almenys assolir les mitjanes del nostre entorn.
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32. Per avançar cap a un model de progrés més diversificat i basat en la investigació, crearem
l’Agència de Recerca de les Illes Balears. Entre les seves missions estarà facilitar el treball
dels investigadors, agilitzant els tràmits administratius i incrementant els recursos per captar
i gestionar fons europeus.
33. Estendrem els avantatges del decret de carrera investigadora a l’àmbit sanitari a la resta d’àmbits de recerca i impulsarem amb la Universitat un cos d’investigadors autonòmics lligat a l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB), perquè també puguin realitzar tasques docents a la
UIB.
34. Continuarem augmentant el pressupost en recerca per a la salut, augmentant les sinergies
amb la UIB per traslladar la investigació biomèdica a la pràctica, desenvolupant el decret de
carrera investigadora per tal retenir i atreure talent.
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/ C U LT U R A
PER
G U A N YA R
EL FUTUR
Només les societats cultes guanyaran el futur. Per això, el nostre compromís
amb la cultura de les nostres illes és absolut. La fomentarem en totes les seves
dimensions, per a donar oportunitats al talent dels nostres creadors, protegir i
promocionar el nostre patrimoni cultural i fer de la creació i divulgació cultural
un eix de progrés essencial per a la nostra comunitat.
35. Proposam el desenvolupament de l’Institut d’Indústries Culturals i l’impuls del Consell de la
Cultura. També acabarem amb la precarització dels creadors culturals creant un Codi de Bones
Pràctiques en cultura, consensuat amb el sector i d’aplicació obligatòria per a l’Administració.
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Aprovarem una Llei d’indústries culturals,
amb els següents objectius:
· Incentivar la producció dels creadors de les illes i la seva internacionalització.

· Fomentar l’atracció d’inversions internacionals per estimular la
nostra indústria cultural.

· Atreure també produccions audiovisuals a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que afavoreixin el nostre sector auxiliar.

· Unificar els criteris i requisits públics per facilitar i agilitzar la
producció cultural a les illes.

37. Impulsarem i recolzarem noves instal·lacions culturals, com la de Sindicat de Felanitx, el teatre
del Born de Ciutadella i la Casa de la Música d’Eivissa.
38. Aprovarem una Llei de mecenatge cultural que doni suport als creadors de les Illes Balears.
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/ M O B I L I TAT,
UN DRET
D E C I U TA D A N I A
Un dels majors reptes per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera és fer compatible la protecció del territori amb el dret de la ciutadania a moure’s de forma còmoda i eficaç. La resposta passa per una de les prioritats del projecte socialista:
desenvolupar una xarxa de transport públic moderna, eficient i capaç d’atendre
les necessitats de tots els ciutadans. Aquests són els nostres compromisos:
39. El transport públic com a solució a l’abast de tots. Aprovarem una Llei de Mobilitat Sostenible i
un pla director de mobilitat que garantiran el dret de la ciutadania a uns serveis públics de qualitat i els faran compatibles amb la implantació de xarxes de transport sostenibles i alimentades
amb energies netes.
40. El tren, el metro i el tramvia seran els grans eixos vertebradors de Mallorca. Per això, executarem
les següents actuacions:
· Completarem la xarxa de metro amb Son Espases i Parc Bit i farem la connexió de tramvia
amb l’aeroport i la resta de la badia de Palma, amb una inversió durant tota la legislatura
de 200,7 milions d’euros.

/

· També durant la pròxima legislatura iniciarem la redacció dels projectes de tren a Alcúdia i a
Llevant per connectar Manacor amb Artà i Cala Ratjada. El ferrocarril serà l'eix des del qual
es completarà la resta de la mobilitat pública per carretera fins a cada municipi.
· Activarem més freqüències de tren i servei nocturn durant tot l’any. Es dotarà a l’empresa
pública de ferrocarrils SFM de recursos humans i materials suficients per millorar el servei
ferroviari en el seu conjunt, ampliant horaris, millorant freqüències i posant en marxa connexions nocturnes de tren durant tot l’any. Aplicarem un pla per ampliar la capacitat dels
trens dotat amb 25 milions d’euros.

/

· Impulsarem un pla d’estacions per renovar totes les instal·lacions de la xarxa i les dotarem
d’aparcaments dissuasius per a cotxes i pàrquing segur per a bicicletes.
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41. Més rutes, més freqüències, millors autobusos. La xarxa de transport públic per carretera ha
de ser una solució per a totes les persones, independentment d'on visqui. Per això:
· Millorarem les freqüències d’autobusos de la xarxa insular, oferint un 50% més de servei
a partir de 2020 i garantint la interconnexió entre les estacions de ferrocarril i la xarxa de
transport públic per carretera.
· Elevarem en un 50% les freqüències i la capacitat de la xarxa de transport interurbà i
escolar, incorporant a la xarxa professionals i un pla de connexió amb els principals
centres generadors de mobilitat laboral. Crearem també xarxes de transport des d'aparcaments dissuasius d'accés a grans ciutats.
· Promourem el transport públic fins als centres de treball, creant targetes de transport
bonificades per a les empreses.
· Estendrem fins als 18 anys el transport escolar gratuït.
42. Completarem la integració en la tarifa de les xarxes de metro i tren i la xarxa urbana i interurbana l’any 2020 i l’estendrem a les quatre illes abans de 2023.

/
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Tarifa plana de transport per a joves
i nou model de tarifes per a tots
Desenvoluparem durant la legislatura una tarifa plana jove, que garantirà que els menors de 30 anys mai paguin més d’una quantitat al mes
per fer ús de totes les modalitats de transport públic sense límit. Implantarem un nou sistema de tarifes amb una nova filosofia:
qui més viatja, menys paga.

44. Crearem l'Autoritat de Transport Metropolità de Mallorca, organisme que, amb el suport del
Consell Insular, coordinarà totes les polítiques de mobilitat pública de les diferents xarxes insulars i municipals de l'illa, desenvolupant així la xarxa de transport públic intermodal de Mallorca.
45. Impulsarem mesures contra la congestió del trànsit com la construcció d’aparcaments dissuasius en totes les estacions de tren i a les entrades dels nuclis urbans.
46. Impulsarem la infraestructura ciclista i la de bicicleta pública i privada als nuclis urbans però
també a les connexions interurbanes. Per això impulsarem la bicicleta elèctrica en la xarxa pública i generarem alhora infraestructures ciclistes de suport, tals com punts d'estacionament i
emmagatzematge segur de bicicletes privades.
47. Millors connexions entre illes i amb la península. Exigirem al Govern de l'Estat que millori les
condicions de les Obligacions de Servei Públic de les rutes entre illes, amb l'objectiu de baixar
els preus de referència, millorar la qualitat i incrementar places. Amb la península, treballarem
amb el Govern de l'Estat per crear rutes amb un preu màxim de referència per connectar amb
les principals capitals. També negociarem mesures per abaratir els costos del transport de
mercaderies a Formentera.
48. Transport per vaixell també integrat. Coordinarem abans de 2023 la mobilitat marítima i terrestre, impulsant rutes i freqüències específiques i integrant les tarifes i sistemes de pagament de
les línies de vaixell amb les de la xarxa pública de transport de les illes.
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/ O C U PA C I Ó
D E Q U A L I TAT
I CONCILIACIÓ
No hi ha creixement personal sense oportunitats. Ni qualitat de vida sense una
ocupació que garanteixi el desenvolupament professional i el benestar econòmic. Per això en els pròxims anys seguirem per la senda que permet que les
Illes Balears liderin la creació d'ocupació i la pujada de salaris, però accelerarem
en tres direccions. Primer, centrarem esforços a elevar la qualitat i estabilitat
de l'ocupació. Segon, articularem mesures que facilitaran la conciliació laboral i
familiar i ens portaran a un model laboral de compliment d'horaris i rendiment
professional. I tercer, assegurarem que el treball dur i l'esforç de cada persona
per formar-se i millorar les seves capacitats es tradueixin en més i millors oportunitats en qualsevol moment de la seva carrera.
49. El diàleg social com a motor d’ocupació de qualitat. Per continuar garantint les condicions
d’igualtat entre treballadors i empresaris s’ha d’accelerar l’impuls del diàleg social tripartit
en tots els seus fronts, amb participació dels agents socials i econòmics a les taules de diàleg
social. Seguirem lluitant per derogar la reforma laboral del PP, i recolzarem l'aprovació d'un
nou Estatut dels Treballadors.
50. Control d'horaris i contractes, lluita contra la precarietat. Amb l’objectiu d’accelerar en la
lluita contra la precarietat laboral, cal mantenir els plans de regularització de contractes i, a
més, reforçar-los amb una nova dimensió: vigilarem les jornades superiors a les legalment establertes. Impulsarem per això un nou pla de lluita centrat en el control dels temps de feina i les
hores extraordinàries. Per a lluitar contra la precarietat i la competència deslleial, promourem
un reforç de l’Inspecció de Treball, especialment a l'illa de Formentera.

/
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Pla Concilia Balears
Perquè els pares i mares treballadores puguin atendre als seus fills en
el cas que per una malaltia lleu no puguin assistir a l’escola, subvencionarem a les empreses que s’acullin a una bossa d’hores, dintre d’un
pla de conciliació pel mercat laboral de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
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52. Estarem al costat de les empreses que facilitin la conciliació:
· Establirem línies de suport per les empreses de menys de 50 treballadors que incorporin
plans d’igualtat i mesures per millorar la conciliació personal, familiar i laboral, com
l’atenció especial al teletreball, que afavoreix la racionalització, reordenació o flexibilització horària o de jornada.
· També reforçarem el control i els mecanismes d’adaptació perquè les empreses de més
de 50 treballadores adoptin els Plans d’igualtat que exigeix la llei.
53. Lluitarem contra la bretxa salarial mitjançant campanyes d’Inspecció de Treball, detectant discriminacions per raó de sexe, amb més de mil actuacions en quatre anys.
54. Impulsarem noves mesures per prevenir accidents de treball a través de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat un 15% en els propers quatre
anys. Posarem en marxa l’any 2020 la Unitat de Malalties Professionals, per detectar-les de
manera més eficaç i defensarem davant l'Estat l'avançament de l'edat de jubilació per les professions que comportin major càstig físic.
55. Potenciarem els centres especials d'ocupació d’imprescindibilitat social, reservant contractes
públics i establint la concertació social com a fórmula de contractació administrativa dels serveis de l’àmbit laboral amb el tercer sector.

/
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Pla Formació=Feina
L'èxit educatiu ha d'implicar sempre una oportunitat de desenvolupament professional. Establirem mesures per a garantir que tots els nous
titulats accedeixin al mercat laboral. Per això, oferirem un lloc de feina
a l'Administració durant sis mesos a tots els joves que, un any després
d'haver-se titulat, no hagin aconseguit una ocupació en el seu camp de
coneixement.

57. Enfortirem amb més recursos estratègies d'ocupació juvenil que estan donant resultats, com
Joves Qualificats i beques d'èxit, desenvolupant punts específics per joves a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

/
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Destinarem més de 50 milions durant els
pròxims quatre anys per lluitar contra l’atur de
llarga durada.
Prioritzarem la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat i els majors de 45 anys amb programes com Visibles.
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/ H A B I TAT G E ,
UN PILAR CLAU
D E L ' E S TAT
D E B E N E S TA R .
L'accés a l'habitatge ha de convertir-se en el cinquè pilar del nostre Estat del Benestar. Aquest repte ens exigeix un compromís a l'altura d'aquell que en el seu
dia va crear la nostra xarxa sanitària pública, l'educació pública universal, el sistema de pensions i els mecanismes de suport a les persones dependents. Com en
tots aquests casos, els socialistes i les socialistes liderarem polítiques capaces
de convertir l'habitatge en un autèntic dret bàsic dels ciutadans.
No hi ha qualitat de vida sense habitatge digne i, durant l'última dècada, les dificultats d'accés han crescut, fins a exigir l'adopció de mesures extraordinàries
i ambicioses, capaces d'augmentar l'oferta de pisos per a la ciutadania, incidir
sobre els preus del mercat immobiliari per a rebaixar-los i aplicar solucions que
permetin assegurar a les persones un habitatge que compleixi les expectatives i
necessitats de cada moment del seu cicle vital.
Aquestes són les nostres propostes:

/
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Pla extraordinari per facilitar l'accés
a l'habitatge
Implementarem en els 7 primers mesos de legislatura mesures extraordinàries de caràcter temporal i amb les dispenses legislatives
necessàries, per a promoure respostes a la situació d’emergència per
mancança d’habitatges.
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60. Control de preus de lloguer. Actuarem sobre els preus amb les següents mesures:
· Per fixar límits en els preus de lloguer en algunes zones, donarem el desenvolupament
reglamentari amb caràcter d’urgència de la Llei 5/2018, d’Habitatge de les Illes Balears
i les eines previstes al Real Decret Llei estatal 7/2019.
· Per coordinar l’acció, crearem una Conselleria d'Habitatge que desenvolupi les mesures.
· Posarem en marxa l’Observatori de l’habitatge, per aconseguir dades acurades que permetin l’anàlisi i diagnòstic necessari per formular solucions i per establir mesures lligades als preus de referència objectiva a cada zona. També publicarem trimestralment
els preus de venda i lloguer a mercat lliure i oficial dels diferents tipus d’habitatges per
zones.

/

61

El Govern finançarà la fiança del lloguer d’aquelles persones amb dificultats econòmiques. I adequarem la renda dels habitatges gestionats
des de l’Ibavi a la capacitat econòmica dels arrendataris segons els ingressos de la unitat familiar.

62. Duplicarem el pressupost actual en matèria d’habitatge i triplicarem durant la pròxima legislatura el nombre d'habitatges públics iniciats durant els últims quatre anys. Els habitatges sortiran al mercat en règim de lloguer.
63. Establirem noves mesures legals que permetran al Govern el dret de tempteig i retracte per
adquirir blocs sencers d’habitatges quan surtin a la venda.
64. Preservarem el territori amb un creixement zero. La solució no passa per nous desenvolupaments per crear nou sòl, sinó per aprofitar els ja previstos i apostar per la rehabilitació i el
reaprofitament.
65. Implantarem un nou model d’habitatge adaptat al cicle vital, amb un Pla d’Equipaments Habitacionals d’interès autonòmic que permeti construir habitatges a sols qualificats com equipaments per col·lectius com els majors de 65, tant de titularitat privada com pública. Redefinirem
el concepte d’habitatge amb noves tipologies contrastades al nostre entorn i noves maneres de
viure.

/
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Menys burocràcia, més agilitat en la resposta
Simplificarem la tramitació administrativa i el compliment de terminis
de concessió de llicències amb silenci positiu en els casos on es destini
el 60% a habitatge social. Impulsarem la col·laboració de la iniciativa
pública i la privada amb equips coordinats entre Col·legis Professionals
i tècnics de l’administració per impulsar mesures que fomentin la iniciativa privada. Per accelerar la sortida d’habitatge nou al mercat, estudiarem la implantació d’un impost progressiu per a sòl buit.

UNES ILLES PER A VIURE
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Programa Habitatge Jove

Per a facilitar l'accés a l'habitatge dels joves impulsarem un pla específic amb les següents accions:

· Destinarem almenys el 50% dels pisos buits dels grans tenidors
a habitatge jove en règim de lloguer, per facilitar la seva emancipació.

· Dins el Pla d’Equipaments Habitacionals d’interès autonòmic impulsarem habitatges a sols qualificats com equipaments per persones de fins a 30 anys.

· L’IBAVI finançarà la fiança de lloguer dels menors de 30 anys amb
menys de 25.000 euros de renda.

68. Possibilitarem el canvi d’ús d’oficines a habitatges en edificis residencials o mixtos en sòl urbà,
destinant-los durant un temps mínim a lloguer a preu taxat.
69. Fomentarem els plurifamiliars permetent l’augment de l’índex d’ús residencial en rehabilitació
i obra nova, pels habitatges de lloguer amb preu taxat.
70. Modificarem els criteris d’adjudicació d’habitatge públic més enllà del nivell de renda, establint
ràtios i percentatges per grups socials i cicles vitals. Diversificarem les adjudicacions d’habitatges per incloure diferents nivells de renda en una mateixa promoció.
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Impulsarem incentius fiscals i mediació de l’administració per incentivar
als particulars a posar habitatges en lloguer, a més de concursos públics
de compra d’habitatges en plurifamiliars per lloguer social. Mesures:

· Bonificació del 75% de l'Impost sobre Construccions als Ajuntaments (ICIO), si el 60% es destina a lloguer social.

· Deducció universal per lloguers de llarga durada, i bonificacions

addicionals de 400 € per rendes de fins a 30.000 € en declaració
individual o 48.000 € en declaració conjunta.

· Deducció del 15%, fins a un màxim de 9.000 €, per compra d’habitatge habitual de fins a 200.000 €.

· Bonificar fins a un 95% la quota de l’IBI dels béns immobles d’ús

residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per
una norma jurídica.

· Deduccions fiscals per rehabilitació d’habitatge destinat a lloguer
de llarga durada, en el sentit que determina la Llei d’arrendaments urbans.
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/ S A N I TAT,
POLÍTIQUES SOCIALS
I ENVELLIMENT
ACTIU
Seguirem apostant per uns serveis de salut públics i de qualitat, centrats en
donar resposta a la mesura de cada persona. Per a això continuarem reforçant
l'atenció primària i hospitalària, amb l'objectiu de millorar la resposta i agilitar
la resolució. Apostarem pels professionals, aprofundint en la senda de formació,
fidelització i atracció de talent. I sobretot abordarem l'atenció sociosanitària com
un espai compartit, que ens permetrà resoldre situacions de cronicitat, dependència i atendre l'envelliment donant sempre prioritat al projecte vital de cada
persona i la seva necessitat d'autonomia, amb un eix central d'acció: et cuidarem
en l'entorn que triïs.
72. Atenció primària, cap a la millora contínua. En els darrers anys hem recuperat els serveis públics sanitaris de les retallades sofertes en èpoques anteriors, amb mesures com la reobertura
dels centres de salut els horabaixes o la recuperació de professionals. Però el projecte socialista assumeix el repte de continuar millorant de forma contínua. Aquestes són les propostes
en atenció primària:
· Dimensionarem la dotació de personal mèdic necessari per assegurar un temps de resposta per atenció primària de salut inferior a 48 hores per una visita no urgent. Així farem possible disposar del temps d’atenció en consulta que cada malalt precisi.

/

· Donarem als metges de primària accés a tot el catàleg de proves diagnòstiques.
· Ampliarem la cartera de serveis amb podologia, amb fisioteràpia a domicili per potenciar l'autonomia i evitar el deteriorament i la dependència en la gent gran.
· Construirem i obrirem els nous centres de salut de Bon Aires, Son Ferriol i Pere Garau
(Palma), Artà, Pollença, Sant Joan, Montuïri a Mallorca; Alaior i ampliació de Ferreries a
Menorca; i Can Misses, a Eivissa.
· Incorporarem progressivament l’assistència a la salut bucodental a la cartera de serveis, començant amb els col·lectius més febles i necessitats (població infantil, persones
amb discapacitat, embarassades, majors de 65 anys amb necessitats especials…).
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73. En els darrers quatre anys, el compromís socialista amb la sanitat pública ha permès reduir
llistes d'espera i elevar els recursos i serveis a màxims històrics, però cal impulsar actuacions
que agilitin l'atenció hospitalària, l'acostin a la ciutadania i la complementin amb nous serveis i
infraestructures. Aquests són els compromisos en atenció hospitalària:
· Evitarem que la població hagi de sortir de la seva illa per tal de rebre atenció. Per això
es promourà que hi hagi més especialistes hospitalaris que es desplacin per reforçar
l’atenció que ja es donava i per oferir nous serveis.
· Continuarem amb les obres del pla director de l’Hospital de Manacor. Iniciarem les obres
del pla director de l’Hospital de Son Llàtzer. Desenvoluparem les obres de creació d’una
UCI a l’Hospital d’Inca i ampliarem de les urgències. Implementarem el trasplantament
hepàtic a l’hospital Son Espases. Dotarem del servei d’hemodinàmica a l’Hospital de Can
Misses, d’Eivissa.
· Internalitzarem el transport sanitari programat.
74. El reforç de recursos en l'atenció hospitalària ens permetrà atacar la llista d'espera, per continuar reduint-la i avançar cap als següents temps d'atenció:
· Aconseguir que cap pacient esperi més de 60 dies per una consulta externa hospitalària
o prova diagnòstica.
· Aconseguir que cap pacient esperi més de 180 dies per una intervenció quirúrgica.
· Aconseguir que cap pacient amb un procés oncològic esperi més de 30 dies des del moment del diagnòstic de sospita fins a l’inici del tractament.
· Adaptarem la gestió de les llistes d’espera perquè cada pacient pugui saber la situació i
el temps aproximat que manca per rebre l’atenció.
75. En matèria de prevenció de la salut, aprovarem i desplegarem el Decret d'Alimentació Saludable i la Llei d’Addiccions, que regularà també la ludopatia i les noves addicions. Desenvoluparem campanyes d’orientació als joves i adolescents per prevenir l’obesitat així com les malalties
de transmissió sexual, embarassos no desitjats o addiccions.
76. Salut mental. Desenvoluparem els hospitals de dia per patologia dual d’Eivissa i Menorca i la
unitat de patologia dual de Mallorca. Facilitarem el tractament dels joves i adolescents de Formentera. Completar la reforma ja iniciada de l’hospital psiquiàtric de Palma, convertint-lo en
un espai totalment obert a la ciutat.
77. Regularem per decret l’accés a la segona opinió mèdica. I establirem el metge hospitalari de
referència i la infermera de referència. Garantirem també la continuïtat assistencial reforçant la
comunicació directa amb el metge i la infermera de referència hospitalària i els seus homòlegs
del centre de salut.
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Mantindrem l’eliminació del copagament farmacèutic als pensionistes i
impulsarem la seva ampliació a col·lectius vulnerables i amb necessitats
sanitàries especials.

79. Qualitat en l'ocupació, qualitat en l’atenció. Desenvoluparem ofertes públiques d’ocupació
amb periodicitat bianual per mantenir nivells d’interinitat inferiors al 8% i mantendrem el plus
de fidelització per a professionals sanitaris que decideixen continuar la seva feina a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera.
80. Desenvoluparem l'espai sociosanitari conjunt entre els serveis de salut i els serveis socials per
donar una resposta integral a les necessitats de les persones vulnerables i els seus familiars. Apostarem per unitats i serveis d’atenció intermèdia en totes les comarques amb unitats de convalescència, neurorehabilitació, respir, cures pal·liatives, hospital de dia, etc.
81. Continuarem impulsant els projectes sociosanitaris en marxa amb els següents objectius per a la
pròxima legislatura:
· Obrirem la primera part del conjunt per a pacients crònics de Son Dureta.
· Posarem en marxa l’hospital de crònics Verge del Toro a Menorca i el de Can Misses a Eivissa.
· Desenvoluparem la construcció de l’hospital per a pacients crònics de Felanitx.
· Crearem un hospital de dia geriàtric a cada sector sanitari, per donar servei a les persones
amb potencial de recuperar autonomia.
· Implementarem un programa d’atenció a infants amb malalties cròniques complexes.
· Assegurarem cures pal·liatives domiciliàries tot l’any, 24x7x365.
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L’any 2023, una persona que necessiti
ingressar en una residència esperarà
com a màxim 6 mesos
Posarem en marxa més de 500 places residencials públiques iniciades
aquesta legislatura. Apostarem per la construcció de nous centres residencials més petits, especialitzats, integrats en la comunitat i connectats directament amb els hospitals i els serveis de salut.
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83. Aprovarem una Llei Autonòmica de Protecció dels Drets de les Persones Majors que garanteixi una vida digna, independent i participativa dins la nostra societat, respectant el dret de les
persones majors a decidir com volen que sigui el seu procés d’envelliment.
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Apostarem decididament per un model d'atenció a les persones majors
dependents i els seus familiars en el seu entorn comunitari, al voltant del
seu domicili. Les persones dependents podran decidir si volen ser cuidades a casa seva, a la seva comunitat o anar a una residència. Per això,
estendrem el servei d’atenció i cures en el domicili a tots el municipis.

85. Desplegarem la Llei d’Infància per millorar la protecció dels infants, joves i famílies en situació de risc social. Assegurarem la xarxa d’atenció amb els recursos necessaris, amb especial
impuls a l’atenció de la salut mental infantil i juvenil i la intervenció amb menors amb trastorns
de conducta.
86. Apostem per un Tercer Sector Social fort com veritables creadors de valor públic per a la societat i aliats perfectes per al desenvolupament de polítiques públiques centrades en les persones.
Desplegarem totalment el sistema de concertació de serveis per a tots els col·lectius vulnerables amb un impuls especial a la xarxa d'entitats que treballen amb col·lectius de persones en
risc d'exclusió social i amb diagnòstic de salut mental.
87. Lluitarem contra la pobresa. Desenvoluparem polítiques transversals de protecció que redueixin la pobresa a la meitat el 2030 i en la que afavoreixin la integració social i laboral de les persones en risc d’exclusió.
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Objectiu pobresa infantil zero en 2023
En línia amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’ONU, estendrem la renda social garantida de Balears per aconseguir que totes
les llars disposin de recursos suficients per garantir el desenvolupament equitatiu de tots els nins i nines de les illes.
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UNES
ILLES
PER
PROSPERAR
Pel camí del creixement compartit: crèixer més i crèixer millor
En els darrers quatre anys, l’economia de les Illes ha liderat la sortida de la crisi i
s’ha convertit en un model a seguir per combatre la precarietat, liderant les pujades
de salaris a tot l’Estat. Després que l'economia de les illes hagi generat 70.000 llocs
de feina per assolir un nou rècord d’ocupació i després que el salari mitjà de les illes
es situï per primera vegada per sobre de la mitjana espanyola, en els pròxims anys
ens platejam aconseguir almenys 50.000 ocupacions addicionals amb contractes
indefinits, i una taxa d'atur per sota del 8% anual.
Per continuar creixent hem d’afrontar decididament els reptes que ens planteja
l'economia global. Cal diversificar la nostra economia, impulsant el desenvolupament de sectors emergents, modernitzant les nostres activitats tradicionals i enfortint el conjunt d’activitats amb més innovació, creixement tecnològic i augment de
la projecció internacional, tot dins d'un marc de desenvolupament social i mediambientalment sostenible.

UNES ILLES PER PROSPERAR

/ FINANÇAMENT
JUST
Una de les claus perquè l’economia més dinàmica de l’Estat sigui capaç de transformar la seva prosperitat en millors serveis públics per tots els ciutadans i ciutadanes és aconseguir un model de finançament just, que permeti que les Illes
Balears, una de les comunitats més solidàries de l’Estat, rebi fons en consonància a la seva aportació. Per això:
89. Reclamarem un sistema de finançament més constitucionalitzat i amb major precisió dels seus
principis, que garanteixi els següents punts bàsics:
· Els mateixos serveis públics a tot l’Estat.
· Major autonomia financera i de gestió.
· Un model de repartiment que respecti el principi d’ordinalitat, perquè les autonomies
que més aportin, siguin també les que més rebin.
· Estableixi mesures de condonació del deute de les Illes Balears amb l'Estat, derivada de
dècades de finançament dels serveis públics de les illes amb aportacions per sota de la
mitjana autonòmica.
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/

90

Un model fiscal de progrés
Profunditzarem en el model de fiscalitat progressiu que està servint per
fer front a cada repte de la nostra societat. Aquest són els nostres compromisos:

· Qui menys contamina, menys paga

Per promoure una societat més sostenible, aplicarem aquest principi amb mesures que estimulin la instal·lació de renovables, la millora de l'eficiència energètica, el reciclatge, la retirada de plàstics o
la substitució de vehicles contaminants per uns altres amb energies
netes.

· El turisme com a eina per a millorar els nostres serveis

Mantindrem l’Impost de Turisme Sostenible, que es dedicarà a grans
projectes emblemàtics de millora de la competitivitat de l’economia
i el turisme de les illes i d’impuls als Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides per a 2030.

· Solucions a la mesura de cada problema i cada ciutadà

En línia amb tot allò realitzat durant els darrers quatre anys, implantarem estímuls i desgravacions fiscals encaminats a donar resposta a grans reptes de la nostra societat com l'accés a l'habitatge,
la conciliació laboral i familiar, els costos de les activitats extraescolars, l'accés a l'educació superior, les necessitats lligades a la
dependència o les patologies complexes, o la mobilitat mitjançant
transport públic.

· Estímuls per impulsar als nostres empresaris

cap a la competitivitat
Impulsarem solucions per cada desafiament de la nostra economia.
Implantarem així mesures d'estímul fiscal o d’ajuda directa encaminades a modernitzar el nostre comerç tradicional i de proximitat,
a impulsar la contractació de persones qualificades; a fomentar la
inversió en innovació, en recerca i en cultura; a accelerar la transició tecnològica; a millorar la qualitat de l'oferta turística; a atreure
noves empreses i impulsar nous sectors; a recolzar l'exportació i
la internacionalització de les nostres empreses, i a desenvolupar
models d'economia circular i de quilòmetre zero.

91. El nou Règim Especial per a les Illes com un accelerador del creixement. Cal completar el nou
Règim Especial per a les Illes Balears aprovat al Congrés dels Diputats, amb el paquet de mesures fiscals recolzat pel govern socialista a l'Estat, aconseguint la seva aprovació al Congrés
per a la seva entrada en vigor l'1 de gener de 2020. I en paral·lel, hem aconseguit que la Unió
Europea incrementi els límits de les ajudes de minimis en tots els àmbits, com ara el sector
primari, secundari i terciari.
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/ CAP A
LA IREVOLUCIÓ
ECONÒMICA:
L A C O M P E T I T I V I TAT
D E L’ E C O N O M I A
La innovació i la tecnologia són les dues eines clau de la revolució econòmica en
marxa, que ens obligarà a aprofundir en les mesures de diversificació d'empreses i a treballar de la mà de tots els sectors per garantir el seu èxit en un entorn
competitiu cada vegada més exigent. Aquestes són les nostres propostes:
92. Crearem l'Agència de Desenvolupament Regional i una finestra única empresarial. Tindrà
com a objectius reduir la burocràcia, simplificar l’accés a les eines dinamitzadores de l’administració i facilitar a tots els sectors la modernització, la internacionalització i la diversificació
del seu producte per elevar la competitivitat. Per aconseguir-ho, el Govern de les Illes Balears
utilitzarà els recursos i el know-how de l’actual Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI), i articularà una agència que actuarà alhora com dinamitzador de cada indústria
que ho requereixi I de cada sector estratègic de la nostra economia. L’agència assumirà també funcions de finestra única empresarial, en coordinació amb les Cambres de Comerç, amb
l’objectiu de guanyar eficiència, reduir la burocràcia i facilitat l’accés a tots els mecanismes
d’estímul públic existents.
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/

93

Impulsarem mesures de suport als nostres autònoms, reforçant el Pla
d’Autoocupació i activant noves línies:

· Ampliarem la tarifa plana a la Seguretat Social dels autònoms el
sisè any i fins al setè per als joves.

· Crearem el programa T'Avalem, una línia de finançament d'avals

per a autònoms i professionals dotada de fins a 10 milions d'euros,
col·laborant a més en la redacció del pla de negoci.

· Integrarem en una finestreta única l'atenció pública als autònoms
de les illes.

94. Impulsarem una campanya d’atracció d’empreses cap a les Illes Balears, complementat amb
un pla específic per les empreses britàniques en el cas d’un Brexit dur. Reforçarem els programes i incentius de suport a la internacionalització i impulsarem missions comercials sectorials
per les nostres empreses exportadores.
95. Impulsarem accions per assolir el 0,5% de despesa pública i privada en I+D sobre el PIB, fomentant la I+D al sector públic i també al privat. També s’incentivarà la creació de clústers, així
com l’enfortiment dels existents, i s'impulsarà un programa de suport per a processar informació amb eines de Big Data.
96. Una economia més democràtica: Fomentarem el cooperativisme, impulsant les microcooperatives. Es tracta de desenvolupar la cultura d'economia social com a element generador de
cohesió social, afavorint la intercooperació i la consolidació de les empreses d’economia social
existents, fins a aconseguir que arribin al 5% del PIB.
97. Les Illes Balears seran zona 5G. Desenvoluparem totes les accions necessàries amb les operadores per a implantar progressivament aquesta tecnologia en la nostra comunitat.
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/ TURISME
PEL
L I D E R AT G E
EN EL SEGLE XXI
98. Impulsarem un Pla de desenvolupament tecnològic en el sector turístic, que inclogui la creació
de plataformes segures de contractació i sistemes de seguiment i fidelització dels clients. En
paral·lel, impulsarem la formació a tots els nivells de professionals qualificats i adaptats a les
noves exigències del turisme.
99. Desenvoluparem a través de l’Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears sistemes
d’intel·ligència turística que ens permetin planificar i orientar els objectius de modernització
del sector i impulsar estratègies de promoció turística adaptades a les seves necessitats.

/

100 Impulsarem la reconversió de zones madures,
augmentant la inversió pública i facilitant la modernització, apostant per
la qualitat de l'oferta privada. Utilitzarem fons de l'ITS, de l'Estat i del
Consorci de la Borsa de Places per garantir la remodelació dels espais
públics d'aquestes zones, amb una inversió mínima de 150 milions d'euros en els pròxims quatre anys.

101. Turisme de qualitat, no d’excessos. Impulsarem una llei contra l’oferta turística lligada als excessos i al consum d’alcohol que afectin a zones turístiques madures que tinguin lloc a hotels,
bars, restaurants, comerços, locals d’oci nocturn i de “tot inclòs” de baixa qualitat. I reforçarem
les mesures d'inspecció i control de l'oferta turística il·legal.
102. Treballarem amb totes les vessants del sector turístic per facilitar i promoure la inversió en la
reconversió d'establiments per elevar la seva competitivitat millorant la qualitat de l'oferta.
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/ COMERÇ
MODERN
I DE
P R O X I M I TAT

/

103 Comerç tradicional i amb futur
Impulsarem amb incentius la innovació i la modernització en el petit i
mitjà comerç i el comerç tradicional. Aportarem fins a 10.000 euros de
cofinançament per establiment

104. Treballarem de la mà de les patronals i associacions del sector a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per impulsar plataformes logístiques de distribució que accelerin el desenvolupament de la venda online de petits i mitjans comerciants de les illes.
105. Producte de les Illes. Conjuntament amb les associacions de productors de les illes, dissenyarem
i introduirem campanyes i tècniques innovadores de promoció, per a fomentar el consum de proximitat de producte local al petit i mitjà comerç.
106. Locals comercials assequibles. Aplicarem polítiques per baixar els preus dels locals comercials,
i així evitarem el despoblament dels comerços del centre de les ciutats a causa de l’augment dels
lloguers. Impulsarem Centres Comercials Urbans perquè els establiments d’una zona vagin en la
mateixa direcció.
107. Protegirem els comerços emblemàtics, elaborant un cens actualitzat i establint línies específiques
de fins a 10.000 euros d’ajuda per negoci, per garantir la seva continuïtat.
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/ INDÚSTRIA

108. Continuarem desenvolupant el Pla d’Indústria de les Illes Balears fins al 2025, fins arribar als
105 milions d’euros d’inversió a l’any 2025.

/

109 Cap a l’indústria 4.0
Facilitarem a les empreses la seva reconversió i modernització tecnològica. Establirem línies de suport a la renovació i adquisició d’equipaments industrials en consonància amb les noves tecnologies existents.

110. Impulsarem projectes industrials estratègics per garantir la diversificació sostenible de l’economia de les illes i per desenvolupar sectors clau com el nàutic, l'aeronàutic i els tradicionals.
111. Aprovarem una nova Llei de Polígons Industrials, per millorar l’accessibilitat de les empreses
al sòl industrial.
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/ A G R I C U LT U R A
I PESCA
112. Fomentarem el consum de productes de kilòmetre zero, amb campanyes de promoció dels
mercats municipals i també el producte i el comerç de proximitat, especialment al sector de
l’alimentació i de la manufactura.
113. Defensarem una agricultura basada en la gestió sostenible del sòl, l’aigua i la biodiversitat.
Fomentarem la producció local, els canals curts de comercialització i la venda directa avançant
cap a una major sobirania alimentària.
114. Impulsarem parcs agraris en zones urbanes. Fomentarem més eines i mecanismes per garantir la seva estabilitat.
115. Ajudarem al sector de la pesca perquè segueixi la seva modernització i fomentarem la renovació generacional, amb Formació Professional i millora de l’entorn laboral.

/37

UNES ILLES PER PROSPERAR

/ GOVERNAR
DES DE
L A P R O X I M I TAT
El desenvolupament econòmic i social passa per una administració pròxima i
transparent, que sigui capaç de garantir els drets de les persones i atendre de
forma eficient i àgil als ciutadans i a les empreses. Per aconseguir-ho, cal aprofundir en un model autonòmic i d'Estat que acosti més les decisions polítiques a
la ciutadania de les illes. Aquests són els nostres compromisos:
116. Transparència en el compliment dels compromisos polítics. Crearem el Consell Obert de les
Illes Balears i aprovarem un Pla d’Acció del Govern Obert, per assegurar la millora contínua en
transparència pública i dades obertes. També reforçarem els mecanismes per garantir el compliment dels acords polítics del Govern, que s’han de convertir en un document de fàcil lectura i
comprensió, amb programes concrets i indicadors clars. Totes les polítiques públiques hauran
d’incloure un estudi d’avaluabilitat. S’ha d’avaluar la organització i també l’acompliment de les
funcions.

/

117 Cap a l'administració electrònica
L’objectiu és poder prestar un servei integral al ciutadà, impulsant la
innovació continua i la transparència dels processos administratius. Per
això, impulsarem mesures per augmentar l’eficiència pública, integrar
tots els tràmits i garantir l’atenció digital als ciutadans i empreses des
de l’administració.

118. L'administració pública com a motor d'ocupació de qualitat
· Aprovarem ofertes d’ocupació pública anuals i les executarem dintre del límit de 3 anys
que estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per donar estabilitat a les plantilles de
personal i reduir al màxim la temporalitat. Homogeneïtzar les condicions de les treballadores i treballadors de l'Ens del sector públic instrumental.
· Aprofundirem en la millora de la contractació pública a través de clàusules socials, donant opció als agents de valorar prèviament les condicions laborals.
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119. Garantirem el dret dels ciutadans a ser atesos en les dues llengües oficials de la comunitat.
120. Més protecció per les persones consumidores. Crearem l'Agència de Consum de les Illes Balears i aprovarem una nova Llei de consum, adaptada a les noves directives europees en matèria de protecció i defensa dels consumidors. Impulsarem amb aquestes eines l’Escola de
Consum, com un espai d'educació i formació en matèria de consum.
121. Defensem un model d'Estat que acosti més les decisions al ciutadà. La construcció autonòmica i, a les illes, el desenvolupament dels Consells Insulars i el suport als ajuntaments està
permetent que les decisions es prenguin sempre des de la proximitat, en diàleg amb el ciutadà
i les diferents plataformes de la societat civil. Cal continuar amb aquest procés. Aquests són els
nostres compromisos:
· Instarem a l’Estat a incorporar el mapa autonòmic a la Constitució, que estableixi una
divisió més clara de les competències entre l’Estat i els territoris, per reconèixer així els
fets diferencials i els drets a que donen lloc.
· Convertirem l’actual Senat en una vertadera cambra territorial de les Comunitats Autònomes, amb més legitimitat territorial i amb una representació territorial igual. Mentre
no es reformi el Senat, és necessari que l’illa de Formentera compti amb un Senador
propi.
· Desplegarem l’Estatut d’Autonomia com eina que facilita la presa de decisions des de la
proximitat, fomentant la cohesió territorial i social i la prosperitat, i defensant la identitat dels nostres territoris
· Enfortirem els governs insulars perque reforcin els seus serveis: aprovarem una Llei de
Consells Insulars, que els donarà tots els instruments per exercir les seves competències en coordinació amb el Govern de les Illes Balears.
· Millorarem la Llei que actualment regula la Sindicatura de Greuges i promourem les millores que siguin necessàries per tal de garantir el nomenament del Síndic de Greuges i
els altres òrgans de defensa de drets, de control i de consulta i assessorament.
· Reclamarem la cogestió dels aeroports de les Balears, amb titularitat pública i amb la
participació tant dels Consells Insulars com del Govern.
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NI UNA PASSA ENRERE

UNES
ILLES
DE DRETS
I LLIBERTATS

Darrere cada nou dret hi ha un socialista. Per això, davant les amenaces a la democràcia i a la convivència de les dretes conservadores, davant la censura de llibertats
d'expressió i de premsa i de les regressions de la “llei mordassa”, és responsabilitat
dels socialistes no donar ni una passa enrere en les llibertats i conquestes socials
aconseguides.
Així com l’any 2015 era necessari recuperar els drets perduts i superar les retallades que va patir la nostra societat, l’escenari actual és completament diferent.
Ara no només cal consolidar els drets conquerits, sinó que toca continuar ampliant
horitzons. Només si garantim i cream nous drets individuals i col·lectius, podrem
presumir de ser una societat justa, culta, solidària i civilitzada.

U N E S I L L E S D E D R E T S I L L I B E R TAT S

/ LA DARRERA
L L I B E R TAT:
MORT DIGNA
La legalització del dret a morir bé, a tenir una mort digna de forma voluntària i
anticipada, no és un debat nou. Avui 8 de cada 10 ciutadans reivindiquen la regulació de l’eutanàsia i creiem que ha arribat el moment de donar resposta a aquesta voluntat personal i desig popular. Per això:

/

122 Demanarem la despenalització de l’eutanàsia

i la regulació de la mateixa

L’objectiu és crear un nou dret per a sol·licitar i rebre ajuda per morir
en aquells supòsits en què la persona se sent presonera d’una vida de
patiment insuportable que considera indigna de ser viscuda. Desenvoluparem plenament la nostra llei 4/2015, de drets i garanties de la persona
en el procés de morir, per garantir una mort digna.

123. Cures pal·liatives a domicili tot l'any. Garantirem, dins els entorns hospitalaris, una atenció
digna en els darrers dies de vida. Garantirem les cures pal·liatives 24 hores durant tot l’any.
Assegurarem les cures pal·liatives al domicili, sempre i quan es respecti la voluntat del pacient.
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U N E S I L L E S D E D R E T S I L L I B E R TAT S

/ DRETS
LGTBI
Entre tots i totes, hem fet que s’aprovi en els darrers quatre anys una llei autonòmica que protegeix els drets del col·lectiu i erradica l’LGTBI fòbia. I hem creat un
Consell LGTBI del que ha derivat un Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la
Diversitat Sexual i de Gènere transversal, campanyes de sensibilització, programes de convivència a les escoles, protocols d’atenció en salut i mesures a l’entorn
laboral. Cal seguir sumant forces i actuacions a tots els àmbits (públic i privat)
per canviar actituds, tombar barreres i posar fi a les discriminacions diàries que
sofreix el col·lectiu. Aquests són els principals compromisos:
124. Implantarem un Pla de Formació en diversitat del funcionariat a tots els àmbits i nivells institucionals (educació, salut, SOIB, serveis socials i cossos i forces de seguretat). L’objectiu és, de
forma transversal, incorporar la perspectiva LGTBI en tot l’àmbit públic. En l’atenció i el tracte
als ciutadans/es. I també en el disseny, implementació i avaluació de polítiques.

/

125

Acabarem abans d’acabar l’any 2020 amb les llistes d’espera per a les
operacions de canvi de sexe.
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/ COOPERACIÓ
I INMIGRACIÓ
126. Duplicarem durant la legislatura el pressupost dedicat a polítiques de Cooperació al desenvolupament, fins assolir 12 milions d’euros al 2023. Reconeixem i recolzarem el paper essencial
de les ONG en cooperació internacional, ajuda humanitària i educació per al desenvolupament.
127. Reforçarem els mecanismes d'integració dels immigrants, amb programes específics per a
cada perfil i especial atenció a la infància.
128. Combatrem la xenofòbia i el racisme des de l'educació en valors i el foment de la convivència en
tots els àmbits de la nostra societat.
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/ RECUPERACIÓ
DE LA
MEMÒRIA
HISTÒRICA
Les Lleis de Recuperació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i el
Franquisme (2016) i de Memòria i Reconeixements Democràtics (2018) ens han
permès avançar cap a la reparació i la restauració de la memòria democràtica.
Però encara hi ha molt per fer. Aquest son els compromisos socialistes:
129. Cap fossa sense obrir. Continuarem aplicant les lleis balears de Memòria Històrica i Fosses,
actualitzar el mapa de fosses i crearem a cada illa un Espai de Memòria.

/

130 Infants robats
Crearem un banc de mostres biològiques que permeti identificar i reparar aquelles persones que foren objecte de robatoris i adopcions irregulars d’infants.

131. Recuperarem la memòria de les dones oprimides pel feixisme, estudiant les violacions que
patiren com a arma de guerra. També la repressió patida per col·lectius LGTBI, mestres, sindicalistes i maçons.
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U N E S I L L E S D E D R E T S I L L I B E R TAT S

/ DRETS
DELS
ANIMALS
Com tractem els animals domèstics ens dóna una mesura de la nostra humanitat,
del civilitzats que som com a societat. Els animals mereixen una vida sense sofriment, humiliacions i explotacions. Per això considerem prioritari avançar en la
protecció dels seus drets. Aquests són els principals compromisos:

/

132 Sacrifici zero d’animals de companyia
Impulsarem la seva adopció i promourem programes de rescat d'animals sense llar que facilitin l'accés de cans a dones en situació de risc de
violència masclista, o possibilitin la participació d'animals de companyia
en estratègies sociosanitàries.

133. Crearem bonificacions per a qui adopti animals de companyia.
134. Impulsarem un nou marc de protecció, al voltant d'una nova Llei autonòmica de benestar animal i la desenvoluparem reglamentàriament perquè sigui efectiva.
El nou marc ens ha de permetre:
· Prohibir pràctiques i conductes que afecten el seu benestar: abandonament o maltractament, mutilacions, fer-los servir en atraccions firals, exercir la mendicitat utilitzant-los com
a reclam, venda ambulant o sacrifici no eutanàsic, entre d'altres.
· Crear una oficina supramunicipal de benestar animal que coordini i planifiqui estratègies.
· Promoure una regulació de la compravenda il·legal d'animals.
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/

UN
PROJECTE
FEMINISTA
Malgrat les fites aconseguides en aquests 40
anys de democràcia i en el passat més recent,
la desigualtat i el masclisme segueix present a
totes les esferes de la nostra societat i la discriminació vulnera els drets de les dones durant
tota la vida. Els i les socialistes seguirem lluitant per eliminar totes les formes de desigualtat i discriminació que pateixen les dones dins
l’àmbit familiar, social, polític i econòmic. I per
descomptat, per erradicar totes les formes de
violència masclista. Cal reforçar les actuacions
a tots els àmbits, espais i edats. I ho farem.
Aquest és un projecte feminista:

U N P R OJ E C T E F E M I N I S TA

/ U N P ROJ E CT E
F E M I N I S TA
135. És necessari garantir la coordinació autonòmica de salut i gènere, adoptant les mesures necessàries per la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans de formació del personal
sanitari i en el món de la investigació:
· Recuperarem la figura de coordinadora de salut i gènere.
· Assegurarem la realització de plans d’igualtat als hospitals públics al servei de Salut.
136. Ens oposam al lloguer de ventres per tractar-se d'una pràctica que va en contra dels drets de
les dones i dels infants.
137. Bretxa salarial i discriminació laboral: Les dones segueixen tenint menys presència en les taxes d’activitat i ocupació, lideren la taxa de temporalitat, la de l’ocupació a temps parcial, la de
l’atur i suporten el problema de la bretxa salarial, problema que és de per vida, ja que després
també pateixen la bretxa en les seves pensions. Per això, aquestes són els nostres compromisos:
· Articularem noves deduccions fiscals de l’IRPF, vinculades a la conciliació.
· Equipararem de forma progressiva els permisos de maternitat i paternitat perquè siguin
iguals i intransferibles.
· L’Administració Pública balear denegarà qualsevol classe d’ajuda pública a les empreses sancionades per pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
· Posarem en marxa un Pla contra la bretxa salarial mitjançant campanyes d’Inspecció de
Treball, per detectar discriminacions per raó de sexe.
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138. Urbanisme i mesures de proximitat. L'objectiu de l’urbanisme sobre l’espai urbà ha de ser la
seva adaptació a les circumstàncies de cada col·lectiu. En el marc d'aquesta diversitat, no es pot
obviar la doble càrrega de treball de les dones, en l'àmbit privat i en l'esfera pública o laboral.
Per això, és necessària una bona gestió del temps per compatibilitzar el temps laboral amb el
temps familiar i el d’oci. Per tot això:
· Inclourem equipaments, de tot tipus, especialment per a la cura de persones dependents en el barri. Les Biblioteques tindran servei d’ajut a menors en horari d’horabaixa.
· Habilitarem els casals de barri per a la cura de menors.

/

139

Impulsarem mesures de seguretat i llibertat al carrer
i al transport públic:

· Reconsiderarem les aturades, rutes i les freqüències dels autobu-

sos en funció de les necessitats de transport vinculades a la vida
diària de les dones. Establirem un servei de microbusos circulars
en barris aïllats

· Crearem parades de taxis, amb un distintiu específic, situades a
les sortides de locals d'oci nocturn, que siguin exclusius per al
transport de dones amb tarifes reduïdes.

· Detectarem els punts negres en relació amb la seguretat dels ca-

rrers i assegurar-hi una bona il·luminació. Assegurarem que totes les parades d'autobusos, metro, tren i aparcament públics estiguin suficientment il·luminades i disposin d'un timbre d'alarma,
visible i senyalitzat, que connecti amb els serveis de seguretat.

140. Impulsarem des del Govern campanyes específiques de conscienciació sobre consum de pornografia per part d’adolescents i contra l’assetjament sexual al carrer i cibernétic.
141. Conjuntament amb el sector turístic, crearem un codi de bones pràctiques per poder prevenir i
actuar contra la violència masclista.
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142. Pla de coeducació. Impulsarem un model educatiu basat en el desenvolupament integral de
la persona al marge dels estereotips i els rols segon el sexe, l’orientació sexual i la diversitat
afectiva i sexual no esbiaixada pel gènere. Per això:
· Estendrem la figura de l’agent de coeducació als centres escolars i potenciarem la de la
persona responsable en temes d'igualtat.
· Eliminarem en la formació professional els prejudicis i estereotips per garantir l'absència de segregació horitzontal.
· Són molt preocupants les xifres d’increment de violència de gènere entre parelles joves.
Per això, proposem reforçar el paper dels agents de coeducació a les escoles i la recuperació de l’assignatura d’educació per a la ciutadania.
143. Prostitució i explotació sexual. Adoptarem mesures per a desincentivar la demanda de prostitució i protegir a les dones i donar-les oportunitats per la seva inserció social i laboral. Per això:
· Estudiarem la possibilitat d’imposar sancions al prostituïdor, reconeixent la seva responsabilitat directa en l'explotació de les persones que exerceixen la prostitució (PEP) i
que són majoritàriament víctimes de tràfic.
· Destinarem recursos a promoure programes efectius per a la inserció socio-laboral i autonomia econòmica del col·lectiu. I destinarem recursos per a la recuperació emocional i
psicològica, especialment per a les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
144. Violència masclista. Impulsarem la lluita contra la violència masclista amb les següents mesures:
· Impulsarem, en col·laboració amb el Col·legi Professional d’Advocats, un servei de suport al torn d’ofici, que permeti una defensa de millor qualitat a les víctimes de violència
masclista.
· Establirem un termini de formació dels i les professionals, forces i cossos de seguretat
de l’estat i operadors jurídics que treballen amb les dones maltractades.
· Oferirem noves oportunitats d’inserció laboral a totes les dones víctimes de violència
masclista, bé en el sector privat o en les administracions públiques.
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