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Introducció

1. INTRODUCCIÓ

1.1. ANTECEDENTS

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) és una 
entitat pública empresarial de les definides en la Llei 7/2010, de 21 
de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Està adscrit a la Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern 
de les Illes Balears i exerceix d’Agència de Desenvolupament 
Regional de la CAIB.

L’Institut va ser constituït mitjançant el Decret 110/1997, d’1 d’agost. 
Després de diverses modificacions del Decret de constitució, 
l’IDI es regeix avui pel Decret 23/2012, de 27 de març, amb les 
modificacions introduïdes pel Decret 28/2013, de 31 de maig, i 
el Decret 69/2016, de 25 de novembre.

L’IDI, fruit de la fusió de Foment Industrial, SA, i l’Institut Balear 
de Disseny, va absorbir posteriorment el Consorci Centre Europeu 
d’Empreses Innovadores de Balears (CEEI Balears), mitjançant 
acord del Consell de Govern de dia 30 de gener de 2009; el 
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears 
(CDEIB), mitjançant el Decret 92/2009, de 29 de desembre, 
i finalment Fires i Congressos de Balears, SA, formalitzada 
mitjançant el Decret 102/2010, de 27 d’agost, de dissolució de la 
societat mercantil. Aquest procés ha donat lloc a un progressiu 
augment de les funcions i objectius de l’entitat.

L’article 18.3 Auditoria interna, informe anual d’activitat i 
declaració de garantia de la gestió del sector públic instrumental 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que:

«3. L’informe anual d’activitat ha d’incloure les dades relatives 
a les actuacions desenvolupades, els objectius aconseguits en 
els termes dels indicadors prevists, com també el compliment 
de les previsions relatives al pla economicofinancer, els recursos 
humans i les tecnologies de la informació. S’ha de trametre 
una còpia d’aquest informe a la persona titular de la conselleria 
competent en matèria d’hisenda.»

1.2. RÈGIM JURÍDIC

Com s’ha assenyalat i queda recollit en els seus Estatuts, aprovats 
pel Decret 23/2012, de 27 de març (BOIB núm. 43, de 24 de març), 
modificats pel Decret 28/2013, de 31 de maig (BOIB núm. 77, d’1 
de juny); pel Decret 69/2016, de 25 de novembre (BOIB núm. 149, 
de 26 de novembre), i pel Decret 11/2020, de 6 de març (BOIB núm. 
29, de 7 de març de 2020), l’IDI «constitueix una entitat pública 
empresarial de les definides en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del 
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears». El mateix article 1 diu que «exerceix com a agència 
de desenvolupament regional de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears», definint-se així la naturalesa jurídica de l’entitat, que 
es completa segons el que disposa l’article 3 dels seus Estatuts:
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«Article 3
1. L’IDI es regeix per les disposicions de la Llei 7/2010, de 21 
de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, aplicables a les entitats públiques 
empresarials, per aquests Estatuts i per la resta de disposicions 
que hi siguin aplicables.

2. L’IDI pot exercir, en règim de dret privat, totes les accions que 
estimi convenients per al compliment de les seves finalitats, com 
ara l’estudi i la redacció de projectes i plans; l’adquisició, la venda, 
la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o per mitjà de preu, 
i l’administració dels seus béns; la constitució, la modificació i 
la cancel·lació d’hipoteques i gravàmens sobre aquests béns; 
la participació en negocis, societats i empreses; la subscripció 
de qualsevol tipus d’acord amb institucions científiques, 
culturals i empresarials interessades en les activitats de l’Institut, 
sigui quin sigui el seu àmbit territorial, i, en general, qualsevol 
altra activitat que formi part del seu objecte institucional. Sens 
perjudici d’això, l’IDI també pot exercir potestats administratives 
vinculades amb el compliment dels seus fins, especialment en 
l’àmbit de l’acció de foment que, amb caràcter accessori, pugui 
exercir en execució de competències autonòmiques, en l’àmbit 
de la gestió de béns i drets de caràcter demanial i en l’àmbit 
de la col·laboració interadministrativa regulada en la legislació 
de règim jurídic de les administracions públiques, mitjançant 
els seus òrgans de govern i de direcció i, si escau, del personal 
funcionari que hi pugui estar adscrit.

És important ressaltar que l’apartat 2 de l’article 4 preveu que 
“a aquests efectes, l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears o qualsevol de les entitats esmentades 
en el paràgraf anterior poden encarregar a l’IDI la realització 
o l’execució de qualsevol activitat material relacionada amb 
qualsevol dels objectius o finalitats de l’IDI.”»

1.3. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE L’ENTITAT

L’IDI és una entitat d’acompanyament a les empreses i 
emprenedors, tant directament com en qualitat de coordinador 
d’altres entitats públiques i privades amb objectius semblants i 
convergents. Així, els seus Estatuts especifiquen que l’IDI té com a 
objectiu genèric, d’acord amb l’article 2:

«...impulsar l’exercici de l’activitat econòmica i empresarial a 
les Illes Balears, amb criteris de competitivitat, sostenibilitat, 
reequilibri territorial i sectorial, facilitant als treballadors, 
emprenedors i les empreses, la informació, la formació, 
l’assessorament i els mitjans necessaris per a la seva implantació, 
per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat, 
col·laborant amb altres entitats públiques i privades que 
persegueixin objectius afins».

L’apartat 2 del mateix article detalla un llistat d’objectius específics:

«2. En particular, els objectius concrets de l’IDI són: 
a) Realitzar accions de formació professional orientades a 
l’ocupació i la formació continuada de persones treballadores.
b) Impulsar, orientar i donar suport a la creació i la consolidació 
de projectes empresarials a les Illes Balears.
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c) Promoure la millora de la competitivitat i de la productivitat 
de les empreses i dels sectors empresarials de les Illes Balears.
d) Impulsar la internacionalització de les empreses de les 
Illes Balears.
e) Promoure els productes i els serveis de les empreses de les 
Illes Balears als mercats locals i exteriors.
f) Promoure i gestionar sòl, naus i oficines per a emprenedors 
i empreses.»

1.4. ASSUMPTES DESTACATS DE L’ANY 2020

La qüestió més destacable de l’any 2020 ha estat la pandèmia 
de la COVID-19, que va tenir un impacte molt significatiu amb:

■ Un període de confinament de tres mesos entre març i juny 
de 2020.
■ L’aplicació de grups bimbolla entre setembre i desembre 
de 2020, fet que ha suposat una semipresencialitat en el treball.
■ La transició digital a l’IDI, amb la creació de múltiples sistemes 
de seguiment de tasques i treball, fitxatge, xarxa privada virtual 
amb els ordinadors privats del personal, la implantació de la 
videoconferència com a eina de reunió digital, la introducció 
de càmeres i micròfons en els llocs de treball i altres elements 
de transició digital.
■ La cancel·lació de diferents trobades presencials com el Palma 
International Boat Show, la trobada amb Europa a través del 
Foro ADR i el Superyacht Forum, a més de fer en línia activitats 
que tradicionalment havien estat presencials com les trobades 
del Comitè de la Fira Nàutica, el fòrum d’inversors, l’atenció a 
emprenedors, etc.
■ La suspensió i reinici posterior del projecte Made in Mallorca.

A nivell d’estratègia, s’han identificat i començat a implementar 
un conjunt de projectes orientats a afavorir i posicionar les 
empreses industrials locals interessades en la cura del medi 
ambient, la internacionalització, l’enllaç entre el sector turístic i 
el sector industrial, la subvenció de la consultoria en empreses 
industrials en els àmbits de sostenibilitat, internacionalització 
i digitalització, la vinculació entre la universitat i l’empresa i 
l’economia circular, entre d’altres.

2. ÀMBIT PRESSUPOSTARI GENERAL. PRESSUPOST DE DESPESES I D’INGRESSOS

La liquidació del pressupost de despeses de l’IDI per a l’exercici 
2020 és la següent:

Capítol Descripció Pressupost inicial (€) Pressupost definitiu (€) Despeses produïdes (€)

I Despeses de personal 2.217.706 2.217.706 2.020.702,18

II Despeses compra béns i serveis 1.989.202 840.608,23 821.035,63

III Despeses financeres 6.739 00 0

IV Transferències corrents 1.000.000 1.108.400 500.168,84

VI Inversions reals 0 1.038.795,39 1.015.785,75

VII Transferències de capital 0 0 0

IX Passius financers 909.091 909.091 909.090,80

6.122.738 6.114.600,62 5.266.783,20
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El capítol 1 inclou la despesa corresponent a la plantilla, així com 
el cost de l’equip d’orientadors contractats en el marc del Pla 
d’Autoocupació i el de les dues treballadores contractades en el 
marc del programa SOIB DONA, que han finalitzat aquest exercici.

El capítol 2 correspon a les despeses de les actuacions 
de l’Institut, a més de les despeses fixes de funcionament. L’IDI 
ha tramitat una modificació del pressupost d’aquest capítol 
motivada principalment per la cancel·lació del Palma International 
Boat Show.

El capítol 4 inclou la convocatòria de la línia d’ajuts a l’empresa 
industrial IDI-ISBA (el Consell de Direcció de l’IDI va a provar una 
ampliació de la línia fins a 2021), la convocatòria d’ajuts en el marc 
del programa «idigit@l, estratègia de transformació digital», així 
com la convocatòria dels premis ICAPE.

Atès que el capítol 6 no estava dotat inicialment de pressupost, 
la Direcció General de Pressuposts ha aprovat una modificació 
per poder realitzar inversions per part de l’IDI finançades amb 
uns ingressos majors per l’alienació d’inversions reals, així com 
per una transferència de capital rebuda de la CAIB. Al 2020, l’IDI 
ha destinat 868.135 euros per iniciar les obres del futur polígon 
industrial de Porreres.

El capítol 9 correspon a l’amortització del préstec que finalitza 
aquest exercici 2020.

Pel que fa als ingressos, l’IDI té una capacitat generadora molt 
significativa, si bé està condicionada a projectes o activitats com 
ara l’activitat firal, el lloguer i venda de solars i naus industrials 
propietat de l’IDI i el lloguer dels despatxos del Centre Bit, i de les 
activitats que es realitzen al Recinte Firal de Maó.

La liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2020 és 
la següent:

Capítol Descripció Pressupost inicial (€) Pressupost definitiu (€) Ingressos generats (€)

III Taxes i altres ingressos 1.254.617 114.423,08 119.958,28

IV Transferències corrents 3.938.230 4.031.490,75 4.031.490,75

VI Alienació inversions reals 0 638.795,99 638.795,99

VII Transferències de capital 909.091 1.309.090,80 1.309.091

VIII Variació actius financers 20.800 20.800 20.800

6.122.738 6.114.600,62 6.120.136,02

El capítol 3 correspon al ingressos obtinguts per la realització 
de fires, lloguers de naus i despatxos, etc. A l’exercici 2020, els 
ingressos propis han estat menors degut a la cancel·lació del 
Palma International Boat Show. L’IDI ha tramitat la corresponent 
modificació de pressupost per tal d’ajustar el pressupost als 
ingressos reals.

El capítol 4 inclou les transferències rebudes de la CAIB destinades 
al funcionament i a les actuacions de l’IDI. Aquest capítol s’ha 
incrementat a per l’import de la transferència rebuda per la 
convocatòria de la línia de subvencions idigit@l.

El capítol 6 correspon als ingressos obtinguts per l’alienació 
de naus.
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El capítol 7 correspon a les transferències rebudes de la CAIB amb 
la finalitat de cobrir l’amortització del préstec.

El capítol 8 correspon a la subvenció rebuda al 2019 del SOIB 
corresponent a les contractacions fetes en el programa 
SOIB DONA.

3. SERVEIS: OBJECTIUS I RESULTATS DE 2020

Els serveis de l’IDI són:

■ Gerència. Activitats de gerència de l’empresa
■ Servei de Gestió Interna. servei de suport a l’execució 
de projectes de l’IDI, que inclou:

□ Administració. Gestió econòmica i financera, i gestió 
de personal.
□ Assessorament Jurídic. Gestió jurídica de l’entitat pública.
□ Disseny. Suport al disseny de la Comunitat Autònoma.
□ Comunicació. Suport a la comunicació de l’activitat de l’IDI.
□ Informàtica. Suport informàtic i de desenvolupament 
de l’activitat de l’IDI.

■ Suport a Sectors Empresarials. Activitats orientades a donar 
suport a empreses.
■ Política Industrial. Servei de seguiment del Pla d’Indústria i 
promoció de la digitalització.
■ Internacionalització. Servei de suport a la internacionalització 
de les empreses i la promoció del disseny i la qualitat.
■ Espais Empresarials i Sòl Industrial. Servei de foment de sòl 
industrial i gestió d’espais empresarials.
■ Informació i Talent Empresarial. Servei de foment 
de l’emprenedoria, la creació d’empreses i la formació empresarial.

3.1 GERÈNCIA

L’article 25 dels Estatuts, en la nova redacció continguda en el 
Decret 28/2013, estableix les funcions de la Gerència:

«Article 25
Són funcions de la directora gerent o de la persona que 
la substitueix:
a) Representar ordinàriament l’IDI.
b) Executar els acords del Consell de Direcció.
c) Exercir la responsabilitat inherent a la Gerència sobre el 
personal de l’Institut, i dirigir-lo i impulsar-lo, i inspeccionar-ne 
totes les activitats.
d) Elaborar el pla d’actuació de l’entitat i l’avantprojecte 
de pressuposts, i elevar-los al Consell de Direcció perquè els 
aprovi, com també, en general, proposar qualsevol acte o acord 
que requereixi l’aprovació del Consell de Direcció.
e) Ser l’òrgan de contractació de l’entitat, sens perjudici 
de la necessitat de sol·licitar l’autorització prèvia del Consell 
de Direcció, del titular de la conselleria d’adscripció de l’entitat 
o del Consell de Govern, quan sigui procedent, de conformitat 
amb el que preveu l’article 19.1.f) d’aquests Estatuts.
f) Ordenar les despeses de l’Institut i els pagaments 
corresponents, i informar-ne immediatament el vicepresident 
de l’IDI quan excedeixin els 18.000 euros i no requereixin 
l’autorització prèvia d’altres òrgans d’acord amb allò que preveu 
la lletra anterior.
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g) Formular els comptes anuals i la liquidació dels pressuposts.
h) Informar el Consell de Direcció i el president de l’Institut sobre 
els actes de gestió més rellevants que afecten l’entitat.
i) Proposar l’adquisició de materials dins els límits pressupostaris.
j) Contractar el personal de l’Institut, quan no correspongui al 
president, d’acord amb els procediments de selecció aplicables i 
la relació de llocs de treball vigent.
k) Exercir les funcions que li atribueixin el Consell de Direcció i 
el president.
l) Les altres funcions que li confereixin aquests Estatuts.»

Les principals línies de treball del període entre gener i desembre 
de 2020 han estat:

■ Definició dels projectes de l’IDI per al període 2020-2023, a partir 
de l’estratègia definida entre agost i desembre 2019, basada 
en l’alineació i promoció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU.
■ Definició de processos i protocols de treball al voltant 
de determinades temàtiques essencials per al bon funcionament 
de la institució.
■ Posada en marxa del procés de transició digital, accelerat per 
la pandèmia.
■ Posicionament de l’IDI a nivell regional i nacional, articulant 
una estratègia de relacions internes i externes i participació en 
diferents àmbits de decisió i política industrial.

3.2 SERVEI DE GESTIÓ INTERNA

El Servei de Gestió Interna abasta les matèries següents: 
Administració, Servei Jurídic, Comunicació, Informàtica i Disseny.

3.2.1 ADMINISTRACIÓ

La Secció Econòmica i Financera dona suport a l’IDI en totes 
les matèries relacionades amb el control i gestió pressupostari, 
control i gestió de tresoreria, comptabilitat, comptes anuals, 
auditories i gestió del personal.

3.2.2 ASSESSORAMENT JURÍDIC

Aquesta secció dona suport a tot l’IDI pel que fa al procediment 
de contractació, compres i vendes; celebració de convenis; 
organització interna; assessorament sobre temes jurídics; a més 
de convocar i participar en els consells de direcció de l’entitat.

L’IDI tramita electrònicament tots els expedients de contractació 
a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

L’IDI compleix amb l’obligació legal de subministrar la informació 
dels expedients de subvencions a la Base de Dades Nacionals 
de Subvencions (BDNS).

A més, el servei jurídic s’encarrega de la transparència en relació 
a l’activitat de l’IDI, amb informació sobre estatuts de l’entitat, 
composició del Consell de Direcció, relació de llocs de treball 
vigent i catàleg de categories i funcions, pla d’actuacions 
vigent, convenis subscrits, encomanes de gestió en execució, 
i convocatòries de subvencions i llista de beneficiaris.
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Durant el 2020 s’ha iniciat un procediment d’auditoria 
de compliment de la normativa de protecció de dades que 
contínua en execució. S’ha millorat la redacció de la clàusula 
de protecció de dades dels formularis, resolucions, contractes 
i convenis del l’IDI; s’ha actualitzat el formulari de protecció 
de dades i confidencialitat del personal; s’ha creat el Registre 
d’Activitats de Tractament i s’ha nomenat la persona delegada 
de protecció de dades davant l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades. L’IDI compta amb un Manual d’exercici de drets d’accés 
i un Manual de violacions de seguretat.

3.2.3 COMUNICACIÓ

La secció de Comunicació és la responsable de redactar i 
desenvolupar el Pla Anual de Comunicació en línia i fora de línia, 
seguint les línies estratègiques marcades per l’empresa.

Desenvolupament de material de comunicació
■ Redacció de notes de premsa de l’IDI.
■ Creació i gestió dels continguts de la web oficial i de les 
específiques de productes, serveis o esdeveniments.
■ Redacció, traducció i correcció de textos dels diferents serveis 
de l’IDI.
■ Generació de continguts multimèdia i d’imatge digital per tal 
d’adaptar la feina als imperatius de la comunicació en línia.

Comunicació interna
■ Coordinació amb el gabinet de premsa de la Conselleria 
de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
■ Realització del pla de comunicació interna, disseny 
de l’estratègia i de les eines i la seva posterior aplicació. 
■ Administració i gestió de les eines de comunicació interna.

Comunicació externa
■ Coordinació de les necessitats de comunicació externa dels 
diferents serveis i seccions de l’empresa. 
■ Relació i coordinació amb els mitjans de comunicació.
■ Gestió dels perfils i canals socials existents, anàlisi de tendències 
en matèria de comunicació en línia i obertura de nous perfils i 
canals, si escau.
■ Anàlisi d’impacte, vigilància de la reputació en línia de la marca i 
gestió de crisis de reputació.
■ Realització i seguiment de les campanyes de publicitat 
contractades per als diferents serveis.

Una de les novetats que s’han duit a terme durant aquest any 
2020 ha estat el disseny i la realització de diferents webs amb 
Google Sites per donar resposta a unes necessitats concretes:

■ Plataforma IDI COVID-19: recull d’empreses que durant la 
pandèmia oferien productes i serveis relacionats amb la protecció 
de la COVID-19.
■ Fires i mercats de les Illes Balears: a petició de la Direcció General 
de Comerç es va crear una web per consultar totes les fires i 
mercats que tenien lloc als diferents municipis.
■ Manifest «L’empresa que volem»: arran d’una acció conjunta 
entre IDI i Eticentre, es va crear un manifest per posar damunt la 
taula com ha de ser l’empresa del futur. A través del web es pot 
consultar el manifest i adherir-s’hi.
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A més, també s’ha posat en marxa un canal de Telegram 
d’iemprèn per comunicar temes relacionats amb l’emprenedoria, 
sobretot ajudes i subvencions que han sorgit per la pandèmia.

Indicador Resultat

Nombre de seguidors de les xarxes socials Twitter IDI 3.416

Nombre de seguidors de les xarxes socials Twitter Boat Show 1.320

Nombre de seguidors Facebook IDI 2.845

Nombre de seguidors Facebook Boat Show 4.732

Nombre de seguidors Instagram IDI 895

Nombre de seguidors Instagram Boat Show 2.149

Nombre de subscriptors canal iemprèn de Telegram 101

Nombre de butlletins d’informació (newsletters) enviats d’internacionalització 764

Nombre butlletins d’informació (newsletters) enviats per a emprenedors 2.500

Nombre de seguidors LinkedIn 1.200

Nombre de visualitzacions Youtube IDI 18.574

Nombre de notes de premsa enviades 67

3.2.4 DISSENY

La secció de Disseny és la responsable de la comunicació gràfica 
i audiovisual dels diferents projectes de l’IDI, així com de donar 
suport gràfic a les campanyes de la Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i altres 
entitats del Govern de les Illes Balears. El servei de disseny treballa 
des de l’inici de cada projecte, en la creació de la imatge gràfica, 
com en el desenvolupament de les seves aplicacions, la producció 
i la supervisió de la seva digitalització per al web www.idi.es i webs 
temàtiques (iemprèn, PIBS, etc.).

De forma general, els tipus d’activitats incloses dins la secció 
de Disseny són:

■ La col·laboració en la revisió i actualització del manual de la 
imatge corporativa de la CAIB (mic.caib.es).
■ Atendre i donar solució a les consultes que fan referència a la 
correcta aplicació de la imatge corporativa de la CAIB a través 
de totes les seves entitats i institucions.
■ Creativitat per a la producció de noves imatges gràfiques dels 
diferents projectes dels serveis de l’IDI.
■ Direcció d’art dels elements de comunicació de l’empresa 
(tríptics, ròl·lers i bàners corporatius).
■ Col·laboració en la creació de les campanyes de la Conselleria 
de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 
Democràtica.
■ Direcció d’art de les campanyes de comunicació 
d’esdeveniments per promoure els sectors empresarials de les Illes 
a través de les fires o jornades.
■ Col·laboració amb la Unitat de reprografia de la Conselleria 
de Presidència, Cultura i Igualtat per aplicar el manual d’imatge 
corporativa del Govern en diferents formats com publicacions, 
guies, carpetes o papereria de totes les conselleries del Govern.
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Entitats amb les quals s’ha col·laborat l’any 2020:

■ Direcció General de Coordinació de la Conselleria de Presidència, 
Cultura i Igualtat.
■ Gabinet de premsa del SOIB.
■ Gabinet de premsa de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
■ Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria, 
Economia Social i Circular de la Conselleria de Model Econòmic, 
Turisme i Treball.
■ SEMILLA, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
■ Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.
■ Unitat de Reprografia Digital de la Conselleria de Presidència, 
Cultura i Igualtat.
■ Institut Balear de l’Energia de la Conselleria de Transició 
Energètica i Sectors Productius.
■ Direcció General de Comerç de la Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
■ Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
■ Direcció General de Pesca de la Conselleria d’Agricultura
■ Institut d’Estudis Baleàrics.
■ Direcció General de Política Lingüística.
■ Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears.

Els projectes de disseny gràfic i audiovisual que s’han 
desenvolupat amb aquestes entitats l’any 2020 són, entre d’altres:

■ Aplicacions gràfiques de la Diada de la Comunitat Autònoma 
de les Balears (cartell, roll up, senyalística, bàners, etc.).
■ Guies d’excursions dels espais naturals de les Illes Balears.
■ Cartells i publicacions de les reserves marines de les Illes Balears. 
■ Diplomes de certificació dels nivells de llengua catalana.
■ Diplomes per als actes de memòria democràtica.
■ Cartells, fulletons, plantilles i papereria per als projectes del SOIB.
■ Disseny de campanyes de publicitat.
■ Actualització i digitalització de la identitat corporativa del GOIB/
MIC.
■ Papereria de la identitat corporativa del GOIB.
■ Portada dels pressupostos generals de les Illes Balears.
■ Creativitat i disseny gràfic dels estands en els quals col·labora 
l’IDI
■ (Dia del pa, Fira Alimentària, fires nàutiques, etc.).
■ Disseny dels segells del GOIB.
■ Art final de les plaques per a les escoles de CAIB amb la imatge 
del GOIB.
■ Manual d’identitat del SOIB, del Consell Consultiu, etc.
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Els projectes de disseny gràfic i audiovisual que s’han 
desenvolupat a nivell intern vinculats amb l’IDI són, entre d’altres:

■ Disseny editorial de plans d’actuació i memòries d’activitats 
de tots els projectes i serveis de l’IDI.
■ Disseny gràfic i actualització contínua de les webs iemprèn, 
ICAPE i IDI.
■ Retoc fotogràfic.
■ Edició de vídeos.

A més, el servei de Disseny ofereix informació de marques 
i patents, així com la gestió i el seguiment de les marques 
enregistrades de l’IDI (renovació i vigilància), a través de Consulpi, 
SL, Consultors de la Propietat Industrial i altres empreses 
especialitzades. Aquest projecte inclou la informació a empreses 
sobre les passes a seguir per sol·licitar el registre d’una marca o un 
disseny de producte.

Objectius:

■ Atendre les consultes presencials i telefòniques relacionades 
amb el tipus de registre de marca i disseny industrial.
■ Vigilar el dret d’exclusivitat del registre de la marca IDI i les 
marques enregistrades de l’IDI.

Entitats amb les quals es col·labora: Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM) i UDIT.

Resultats de 2020:

■ Informar els subscriptors a través del correu electrònic de les 
novetats i jornades relacionades amb el servei. 
■ Actualització de la informació publicada al web de l’IDI a partir 
dels nous processos.
■ Nombre de consultes ateses: 30

Indicador Resultat

Nombre de sol·licituds d’informació de marques i patents 30
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3.2.5 INFORMÀTICA

El servei d’Informàtica dona suport a tot l’IDI amb l’ús de les noves 
tecnologies, desenvolupa aplicacions, estableix els estàndards 
de programari i resol les incidències dels usuaris.

Gestiona i executa els diferents projectes relacionats amb els 
sistemes d’informació de l’IDI.

Assessora en la gestió de la innovació en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació.

S’encarrega del manteniment i actualització de les webs 
corporatives de l’IDI, segons les necessitats dels projectes.

Durant l’any 2020, s’ha treballat en el desenvolupament 
de la intranet de gestió interna, s’ha desenvolupat una nova 
extranet per al Palma International Boat Show, s’ha actualitzat 
i desenvolupat nova funcionalitat per a la web del programa 
de foment de l’emprenedoria en edat escolar ICAPE, s’ha acabat 
de desenvolupar i consolidar la web de l’IDI, i s’ha donat suport 
informàtic a tota l’empresa.

3.3 SUPORT A SECTORS EMPRESARIALS

Servei de suport tècnic i estratègic per a la millora competitiva 
dels diferents sectors empresarials de les Illes Balears.
Durant l’any 2020 s’han treballat de manera prioritària els sectors 
següents: nàutic, comerç, moda i hàbitat.

3.3.1 NÀUTIC

Les actuacions realitzades han estat les següents: 

a) Organització i execució del 37è Palma International Boat Show 
del 27 d’abril a l’1 de maig de 2020 al Moll Vell de Palma.

Degut a la pandèmia de la COVID-19, la 37a edició del PIBS 
es va haver de cancel·lar, tot i que es va desplegar tota la feina 
administrativa, organitzativa, comunicativa i de disseny. Hi va 
haver un intent d’ajornar la fira, tot i que finalment es va cancel·lar.

b) Col·laboració amb el Balearic Marine Cluster, BMC (projecte 
en col·laboració amb la Direcció General de Política Industrial 
emmarcat dins el Pla Industrial de les Illes Balears). El clúster es 
va constituir el mes de maig de 2019 amb onze empreses, amb 
l’objectiu de tenir 20 socis durant el primer any. A finals de 2020, 
el BMC comptava ja amb més de 44 associats.

Del 18 al 20 de novembre de 2020, el BMC va organitzar la primera 
edició del Balearic Yatch Show, la primera fira virtual organitzada 
pel sector nàutic en col·laboració amb la Cambra de Comerç.

L’IDI va col·laborar en el BYS amb un estand virtual del PIBS i 
la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius va 
participar a l’acte d’inauguració.

Annex: detall de la composició del Comitè PIBS.
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3.3.2 COMERÇ

L’icomerç és un programa adreçat a tots els municipis de les Illes 
Balears amb la missió de fomentar actuacions que permetin 
impulsar, dinamitzar i millorar la competitivitat dels comerços.

Parteix d’una aposta per fomentar un model comercial 
de proximitat, professional, amb diversitat d’oferta, plural, dinàmic, 
innovador i responsable. Aquest programa és el punt d’inici per 
ajudar a definir les polítiques i accions que s’han de dur a terme 
des de les diferents administracions, organismes i agents del món 
del comerç per tal d’afavorir el model comercial.

Plans de millora comercial en els municipis
Sant Llorenç des Cardassar
■ Presentació telemàtica de la proposta d’accions als comerciants, 
3/11/2020
■ Reunió per a l’organització del grup de treball de comerciants 
de Sant Llorenç, 9/11/2020

Formació
Realització de píndoles formatives per al teixit comercial sobre 
diferents temàtiques d’interès per professionalitzar el sector i 
acompanyar-lo perquè s’adapti millor als canvis actuals. Oferiment 
d’eines per promoure la innovació i la transformació digital 
dels negocis.

1. Eines de reactivació per al comerç.
2. Com negociar amb els bancs? Deu consells per negociar amb ells.
3. Les claus del màrqueting digital per als comerços de les 
Illes Balears.
4. Les claus del mitjà social (social media) per als comerços de les 
Illes Balears.
5. Tècniques de venda. Venda creuada (cross Selling).
6. Decàleg de bones pràctiques estratègiques en el comerç per 
sortir reforçat.
■ Seguiment d’accions i formació a altres municipis que ja 
comptem amb el pla de millora.
■ Assessorament en temes de disseny i consultes vàries.
■ Altres col·laboracions: exposició de la ceràmica de les Illes Balears 
a Avilés (Astúries).

Projecte establiments emblemàtics de les Illes Balears
Emblemàtics de les Illes Balears pretén identificar i valorar els 
atributs i les singularitats comercials dels diferents municipis 
de les Illes Balears, fent referència a comerços que, en general, 
destaquen per unes característiques determinades que en 
conjunt aporten identitat als espais comercials urbans. Es fa 
una classificació dels establiments comercials en categories 
diferents en funció dels requisits que compleixen (Comerços 
arrelats, Comerços històrics i Comerços amb patrimoni). Per tal 
que un comerç pugui ser considerat «emblemàtic», almenys ha 
de complir un requisit que li aporti valor comercial, un que li aporti 
valor històric i un altre que li aporti valor patrimonial.

Posar en valor els establiments o elements que han aconseguit 
perdurar al llarg del temps és una bona manera de no perdre la 
identitat dels nostres pobles i ciutats, perquè són presents en la 
memòria col·lectiva de la gent.
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■ Convocatòria de les taules de treball amb agents de diferents 
àmbits (comerç, patrimoni, cultura, turisme, etc.) per a la 
identificació dels criteris per a la classificació dels comerços. Què 
s’entén per establiment emblemàtic i quines són les variables que 
els componen.

□ Mallorca: 25/02/2020
□ Eivissa: 27/02/2020
□ Menorca: 12/03/2020

■ Contactes i realització de les fitxes dels comerços identificats als 
diferents municipis en la primera fase del projecte (final de 2019). 
Els contactes s’havien de fer de forma presencial, però es varen 
haver de fer telefònicament a causa del confinament.

■ Desenvolupament web emblemàtics amb la qual es vol donar 
a conèixer la singularitat de cada municipi a través dels seus 
establiments emblemàtics. És una eina de promoció del teixit 
comercial més tradicional dels diferents municipis. La identificació 
i visibilitat d’aquests establiments pot servir de pol d’atracció per a 
la resta de teixit comercial del municipi.

■ Realització de tres municipis pilot: Manacor, Santa Eulària des 
Riu i Alaior.
■ Presentació telemàtica del projecte emblemàtics als 
Ajuntaments, regidors, tècnics i AODL per involucrar-los en el 
projecte. Presentació de la web en fase beta.

□ Mallorca: 30/10/2020
□ Menorca: 6/11/2020
□ Eivissa: 20/11/2020

■ Coordinació i disseny del Manual per al desenvolupament del 
projecte «emblemàtics» en els municipis de les Illes Balears, dirigit 
als ajuntaments per a l’aplicació del projecte emblemàtics al 
seu municipi.

■ Inici del projecte amb els municipis que ja han iniciat la 
identificació dels comerços emblemàtics. Enviament de fitxes 
identificades a la primera fase per a la validació per part 
de l’ajuntament i identificació de nous comerços, seguint les 
passes indicades al manual.

Programa Comerç i Escola
Aquest programa té com a objectiu donar a conèixer als alumnes 
de primer i segon de primària els comerços del seu municipi a 
través d’unes fitxes educatives per treballar a l’aula i acompanyat 
després amb visites al comerços del seu poble.

Aquest any, a partir del mes de març, les classes es varen fer 
de manera telemàtica a causa del confinament per la COVID-19 i 
de les mesures de seguretat que es varen adoptar. Aquest fet ha 
provocat que quasi no hagin participat escoles al programa.

Es va enviar el material a les escoles de:
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Santa Eulària des Riu
■ CEIP Sant Ciriac: 51 alumnes
■ CEIP Santa Eulària: 50 alumnes
■ CEIP Jesús: 26 alumnes
■ CEIP Sant Carles: 50 alumnes
■ CEIP Arabí: 47 alumnes
■ CEIP Puig d’en Valls: 51 alumnes
■ CEIP Santa Gertrudis: 50 alumnes

Alcúdia
■ Porta des Moll: 60 alumnes
■ Ntra. Senyora de la Consolació: 60 alumnes

Felanitx
■ Cooperativa es Lledoner: 104 alumnes
■ CEIP Inspector Joan Capó: 80 alumnes

Col·laboració amb la Direcció General de Comerç
■ Realització d’un fulletó per a la difusió de les ajudes per al sector 
del comerç.
■ Col·laboració i assistència al programa formatiu Mesures i accions 
per a la dinamització del comerç i la revitalització urbana, impartit 
per Focalizza i dirigit als càrrecs tècnics i AODL dels municipis.

Indicador Resultat

Nombre de cursos realitzats icomerç 6 (píndoles formatives en línia)

Marca «Pa d’aquí»
Sota el paraigües d’icomerç s’ubica també el projecte «Pa d’aquí». 
«Pa d’aquí. Forn i tradició», és un distintiu de qualitat que vol posar 
en valor el pa tradicional de les Illes Balears. La marca, creada 
per l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i l’IDI, 
distingeix els diferents tipus de pans de les Illes elaborats a forns 
amb obrador.

Es pot trobar la marca als forns i a les pastisseries de les Illes 
Balears amb obrador amb un mínim del 70 % de productes 
d’elaboració pròpia. A més, han d’oferir al públic almenys dues 
varietats de pans considerades típiques de les Illes Balears: pa 
pagès (blanc o moreno), pa de xeixa, llonguet, magraneta, viena, 
panet d’oli, galetes fortes d’Eivissa, coc de Ciutadella i galeta d’oli.

Principals indicadors i accions realitzades
Nombre de punts de venda. En total, en el 2020 hi havia 312 
punts de venda que tenien la marca Pa d’aquí. D’aquests 240 són 
de Mallorca, 48 de Menorca, 21 d’Eivissa i 3 de Formentera.

Aplicació Pa d’aquí. El 10 març 2020 es va presentar l’aplicació 
a Santa Eulària des Riu. El 19 de març estava previst presentar-
la a Menorca, però es va cancel·lar l’acte per la pandèmia de la 
COVID-19.

En data 16 d’octubre 2020, hi havia un total de 7.309 descàrregues 
de l’aplicació de Pa d’aquí.

Campanya servei a domicili productes de forn i pastisseria per Pasqua
L’IDI va realitzar una campanya per incentivar la compra 
de productes tradicionals de Pasqua als forns i pastisseries de les 
Illes Balears. Aquests establiments varen ser dels pocs que podien 
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continuar oberts durant l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, 
i patiren una baixada molt forta de vendes. S’ha de tenir en 
compte, a més, que la campanya de Pasqua suposa una de les 
grans èpoques d’ingressos, comparable a la del Nadal, i que molts 
forners ja havien adquirit la matèria primera per elaborar els 
productes abans de l’emergència sanitària.

La campanya va consistir a oferir als forns adherits a la marca 
Pa d’aquí un servei gratuït de repartiment a domicili durant els 
mesos d’abril i maig de 2020. Es varen realitzar un total de 481 
repartiments.

Actes setmana Dia mundial del pa
■ Inauguració quiosc setmanal del Dia Mundial del Pa amb 
l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, 13/10/2021.
■ Presentació campanya productes de forn i pastisseria per a les 
festivitats, 14/10/2020.
■ Conferència d’Iban Yarza a l’Escola d’Hoteleria, 15/10/2020.
■ Presentació de la Ruta del Llonguet 16/10/2020.

Campanya de promoció dels productes tradicionals de forn i pastisseria
La nostra tradició/Troba-la als forns i pastisseries
A petició de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, 
es crea una campanya de promoció dels productes tradicionals 
de forn i pastisseria per aconseguir que la ciutadania els compri 
a aquests establiments, perquè les diferents campanyes 
de Nadal, Pasqua o festes patronals suposen una font d’ingressos 
indispensables per al manteniment dels forns i pastisseries.

Objectius de la campanya
■ Donar a conèixer els productes tradicionals de forn i pastisseria 
de les Illes Balears.
■ Deixar constància del paper clau dels forns i pastisseries 
en el manteniment dels productes relacionats amb les festes 
i tradicions.
■ Convidar la ciutadania a comprar els productes als forns 
i pastisseries.

Material de la campanya
■ Fotografies artístiques realitzades per José Taltavull.
■ Cada illa compta amb dos bodegons (tardor-hivern i primavera-
estiu) amb els productes de rebosteria que tradicionalment 
es consumeixen segons les festivitats (Tots Sants, Nadal, festes 
patronals, etc.).
■ A més, s’han fet fotografies individuals amb els productes més 
tradicionals (espinagada i gató, flaó, coca bamba o ensaïmada 
de Menorca).
■ També hi ha altres fotografies dels bodegons amb diferents 
plànols.

Difusió de la campanya
■ Es reparteixen als forns displays per posar als taulells les imatges 
dels bodegons.
■ Xarxes socials.
■ Suplements gastronòmics.
■ Es distribuirà material a les escoles i graus de formació 
professional de forneria i pastisseria, i de cuina.
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Petició de col·laboració als diferents consells
■ Organització d’una presentació de la campanya als mitjans 
de comunicació. A Mallorca es va presentar el dia 14 octubre 
coincidint amb la celebració del Dia mundial del pa, i a Eivissa 
el dia 11 de desembre, amb la col·laboració del Consell Insular.
■ Suport en publicitat estàtica (opis, tanques, etc.).
■ Suport en la difusió a través de xarxes socials.
■ Suport a través de les diferents webs turístiques.
■ El mes de desembre de 2020 es varen enviar displays amb 
els productes tradicionals de tardor/hivern als forns adherits 
a la marca Pa d’aquí de Mallorca i Eivissa.

Altres accions on va participar o col·laborar la marca Pa d’aquí
■ Gener

□ Vídeo Essència-Melicotó
■ Febrer

□ Participació a l’estand d’AETIB (Ensaïmada i Pa d’aquí).
□ Horeca: Concurs bocata, aquest any amb llonguet, organitzat 
per ASCAIB
□ Nit de l’oli
□ Mitja Marató Ciutat de Palma-Corte Inglés-1000 berenars
□ Vídeo Xanguito-Milions d’estrelles

■ Març
□ Fira i concurs del pa amb oli
□ Art Brunch: entrepans de llonguet a les galeries d’art amb 
cuiners reconeguts

■ Desembre
□ Ruta del Buen Pan-Panatics pan de calidad
□ Vídeo Som d’Arrels-Melicotó-Pau Pascual

3.3.3 ORGANITZACIÓ DE FIRES COMERCIALS A MENORCA

L’IDI organitza cada any la Fira Stocks de Menorca. L’any 2020 
va tenir lloc del 6 al 8 de març al recinte firal de Maó.

Es tracta d’un fira adreçada a la comercialització directa 
de productes de final de temporada i de restes de sèrie, 
promocionada per ASCOME, Associació Empresarial 
de Comerciants de Menorca. Aquesta fira es gestiona íntegrament 
des de l’IDI.

3.3.4 MODA I HÀBITAT

Posada en marxa d’una anàlisi i una diagnosi del sector moda 
amb l’objectiu d’impulsar la creació del Clúster de la Moda de les 
Illes Balears (activitat realitzada conjuntament amb el Servei 
d’Internacionalització).

3.4 SERVEI DE POLÍTICA INDUSTRIAL

3.4.1 SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC D’INDÚSTRIA 2018-2025

Durant l’any 2020, es va realitzar un informe de «Diagnòstic 
d’impacte del Coronavirus en els sectors industrials de les Illes 
Balears», per tal de poder adaptar les noves polítiques en matèria 
d’indústria a la crisis sanitària.
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3.4.2 SUPORT A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Suport en la redacció de les subvencions en matèria 
de modernització i digitalització de la indústria i en matèria 
de política industrial i en la creació d’informes d’anàlisi dels 
resultats de les subvencions realitzades.

3.4.3 ELABORACIÓ D’INFORMES ECONÒMICS I TÈCNICS

■ Renovació SABI.

3.4.4 PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS GRUPS NACIONALS EN MATÈRIA D’INDÚSTRIA

■ Grup de treball Indústria Connectada 4.0 del Ministeri.
■ Fòrum ADR en matèria d’indústria, competitivitat i finançament.
■ Fòrum ADR en matèria de digitalització.

3.4.5 LÍNIA DE FINANÇAMENT INDUSTRIAL IDI-ISBA 2020-2021

Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter 
industrial de les Illes Balears que tenguin aprovades operacions 
financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions 
productives, eficiència energètica i transformació digital del 
sector industrial, amb l’objectiu de millorar el procés productiu o 
producte. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d’aquestes 
operacions financeres, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, 
SGR i les despeses d’obertura i estudi de l’operació.

Objectius: afavorir l’expansió, desenvolupament, modernització i 
competitivitat de l’activitat industrial i potenciar el finançament 
adequat a la indústria.

Pressupost: 1.000.000 €.

Publicacions BOIB: a causa de la situació de la pandèmia, s’han fet 
modificacions de la convocatòria per adaptar-la a la situació de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19. Concretament:

a) Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial 
de les Illes Balears (IDI) de 24 de febrer de 2020, per la qual 
s’aprova la convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts a la microempresa, 
petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir 
les despeses financeres d’operacions de finançament d’inversions 
productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025 
(BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020).

b) Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller 
de Transició Energètica i Sectors Productius de 24 de febrer 
de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2020 
d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial 
de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d’operacions 
de finançament d’inversions productives previstes en el Pla 
Estratègic Industrial 2018-2025 (BOIB núm. 26, de 29 de febrer 
de 2020).

c) Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial 
de les Illes Balears de 27 de juliol de 2020 per la qual es 
modifiquen els apartats 2, 9 i 12 de l’annex 1 de la Resolució del 
president de l’Institut d’Innovació Empresarial de 24 de febrer 
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de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2020 
d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial 
de les Illes Balears per cobrir despeses financeres d’operacions 
de finançament d’inversions productives previstes en el Pla 
Estratègic Industrial 2018-2025 (BOIB núm. 135, d’1 d’agost 
de 2020).

d) Resolució de modificació de la Resolució del president 
de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears de 24 
de febrer de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 
2020 d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial 
de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d’operacions 
de finançament d’inversions productives previstes en el Pla 
Estratègic Industrial 2018-2025 (BOIB núm. 173, de 8 d’octubre 
de 2020).

Resultats 2020. Tot i que la convocatòria és bianual, de les dates 
del tancament comptable de la línia per part de l’IDI:

S’han presentat 21 expedients, dels quals se n’han justificat 10. 
Això suposa una despesa imputada a 2020 de 403.218,84 € i 
596.781,16 € a imputar a 2021.

Resum de la despesa imputable a 2020:

■ Total despesa tipus interès 2020: 154.069,14 €
■ Total despesa aval 2020: 149.149,70 €
■ Total despeses obertura i estudi: 100.000 €
■ Total despesa imputable 2020: 403.218,84 €

Indicador Resultat

% d’aplicació de fons 40,32 %

Nombre d’expedients 21

3.4.6 IDIGITAL 2020

Idigital és el programa d’impuls a la digitalització de la indústria 
i comprèn les fases de sensibilització, capacitació, consultoria 
especialitzada i finançament.

Per al 2020 és la segona convocatòria de l’ajut d’Idigital.

Accions realitzades:

■ Redacció i publicació convocatòria en el BOIB i a la BDNS i seu 
electrònica.
■ Pla de promoció de la convocatòria: organització seminaris web 
(webinars), vídeos promocionals d’experiències de la primera 
edició, etc.
■ Digitalizació del procediment administratiu a través d’un tràmit 
electrònic crear per l’IDI i per un gestor de subvencions creat per 
l’IDI. https://tramits.idi.es/public/.
■ Execució de l’ajut, que acaba les hores de consultoria dintre del 
primer trimestre del 2021.
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Resultats i indicadors 2020:

1. Un total de 32 sol·licituds presentades a través del tràmit 
telemàtic. D’aquestes,

■ 23 han completat el procediment.
■ 7 no han completat el procediment (bàsicament eren 
duplicacions).
■ 2 desistiments per duplicació d’expedient.

2. Dels 23 expedients complets, destacar:

■ S’han realitzat 12 requeriments, que s’han esmenats tots.
■ 2 empreses ha demanat un canvi de consultor.
■ 4 empreses han demanat ampliació de termini per acabar 
l’assessorament en la consultoria per l’elaboració dels plans 
d’empresa.
■ Dels 23 expedients, 4 són de Menorca, 3 d’Eivissa i 16 de Mallorca.

3.4.7 QUARTA EDICIÓ DE L’INVESTMENT FORUM

En les edicions anteriors, abans de la crisis sanitària, s’organitzava 
en el marc del Internacional Boat Show (fira nàutica) el Boat 
Show Investment Forum, que era un esdeveniment per posar en 
contacte projectes nàutics emergents amb potencials inversors. 
En el 2020, la fira nàutica no es va realitzar per la crisis sanitària 
provocada per la COVID-19, però vàrem realitzar la 4a edició 
de l’Investment Forum.

Les novetats d’aquesta edició varen ser:

■ Es va realitzar tot en línia per complir els protocols sanitaris del 
moment provocats per la crisi sanitària.
■ Es va ampliar a sectors industrials en general, no tan sols al 
nàutic.

Accions realitzades:

■ Elaboració i preparació dels documents administratius del 
concurs públic.
■ Inscripció en el programa. El nombre màxim de participants 
és 8.
■ Selecció dels projectes empresarials per poder participar en el 
Forum.
■ Realització d’un curs preparatori per presentar el projecte 
empresarial en el Fòrum d’Inversió. Aquest curs serà en línia amb 
una durada de 8 hores repartides en 4 dies (2 hores per dia).
■ Realització d’un curs específic i especialitzat per a inversors 
privats. Quarta edició del curs.
■ 18 de desembre, realització del Fòrum d’Inversió.

Tant als emprenedors com als inversors se’ls varen oferir uns 
cursos específics per augmentar la qualitat de l’esdeveniment i 
fidelitzar els inversors per aconseguir inversions a les empreses 
emergents (start-ups).

En total, es varen seleccionar i presentar cinc empreses emergents 
al Fòrum d’inversió.
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Hi varen assistir unes 30 persones en total, va tenir lloc una 
conferència i les start-ups varen fer les seves presentacions.

3.4.8 IDINVESTORSCLUB

És un club d’inversió per a directius, empresaris, i inversors que 
cerquen diversificar riscos i incrementar l’experiència en aquest 
camp.

Objectius:

■ Millorar la formació dels inversors per poder afrontar de la 
manera més professional i eficient possible el procés d’inversió.
■ Fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements.
■ Incentivar la inversió privada en start-ups.

Indicadors i resultats 2020: organització de la quarta edició del 
Fòrum d’inversió.

Indicador Resultat

Nombre d’assistents al curs d’inversors 2

Nombre d’assistents al curs d’emprenedors 5

Assistents al IV Fòrum d’Inversió format en línia 30

3.5 SERVEI D’INTERNACIONALITZACIÓ

El servei d’Internacionalització té com a objectiu principal 
incrementar la base d’empreses exportadores a les Illes Balears. 
Des de l’IDI, s’informa i s’assessora les empreses que inicien la 
seva internacionalització, s’organitzen jornades de sensibilització, 
es promou la coordinació entre institucions i es fomenta la 
cooperació entre empreses per accedir més fàcilment als mercats 
exteriors.

Amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les empreses a tots els 
serveis disponibles, evitar la dispersió informativa i proporcionar 
una visió global de tots els programes que donen suport a la 
internacionalització, es fa feina en coordinació amb les entitats 
a nivell local i nacional.

L’assoliment d’aquests objectius es realitza treballant en les àrees 
d’actuació següents:

a) Coordinació i promoció dels recursos, programes i mecanismes 
que fomentin l’accés de les empreses als mercats exteriors i que 
es tradueixi en la millora de la seva competitivitat, mitjançant 
el Pla d’Internacionalització per a les empreses de les Illes Balears 
(PIEIB), de forma conjunta amb l’ICEX i les Cambres de Comerç 
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
b) Posar a l’abast de les empreses tota la informació i recursos 
existents per iniciar i consolidar la seva internacionalització.
c) Oferir a les empreses, de forma integral i personalitzada, el 
suport necessari per afrontar els processos d’internacionalització 
quant a informació, formació, assessorament i activitats 
de promoció que puguin ser del seu interès.
d) Participar de forma activa i desenvolupar totes aquelles accions 
que permetin sensibilitzar els emprenedors i les empreses sobre 
els avantatges i les necessitats de sortir als mercats exteriors.
e) Definir i coordinar accions específiques per a la 
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internacionalització a nivell sectorial, per als sectors prioritaris del 
Pla Director de Política Industrial de les Illes Balears.
f) Assessorament a la Direcció General de Promoció Econòmica.
g) Foment de la formació especialitzada dels recursos humans en 
gestió internacional de l’empresa.
h) Participació en els comitès tècnics del Comité Interterritorial 
de Internacionalización, d’àmbit nacional.
i) Gestió, realització i seguiment dels Fons FEDER de la Direcció 
General de Política Industrial per a accions de millora competitiva i 
accés a mercats internacionals.
j) Incentius econòmics regionals: coordinació amb el Centre 
Balears Europa, i atenció a empreses amb projectes que puguin 
rebre aquest tipus d’incentius.
k) Impuls del disseny com a element innovador i diferencial de les 
empreses industrials.

Les actuacions realitzades han estat:

3.5.1 PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

■ Participació en la mesa d’internacionalització del PIEIB.
■ Reunions del Comitè tècnic del PIEIB.
■ Tallers (webinars) sobre comerç electrònic (e-commerce) per a 
mercats internacionals.
■ Organització de jornades informatives (webinars) sobre els ajuts 
a projectes d’internacionalització.

Indicador Resultat

Nombre de reunions de coordinació en el marc del PIEIB (comitè tècnic i mesa d’internacionalització) 3

Edició d’un butlletí electrònic (newsletter) informatiu amb una periodicitat trimestral *S’han enviat newsletters informatives a la base 

d’empreses d’internacionalització (635 contactes)

3

Organització de tallers (webinars) informatius sobre les ajudes a la internacionalització del Govern Balear 2

Organització de tallers formatius (webinars) sobre comerç electrònic (e-commerce) per a mercats internacionals 3

Nombre d’assistents a les jornades d’Internacionalització 78

3.5.2 CONVOCATÒRIES D’AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Organització de webinars informatius sobre de la convocatòria 
d’ajuts de la Direcció General de Promoció Econòmica per a 
projectes d’internacionalització.

Total de projectes d’internacionalització: 56
Projectes que han rebut ajuts: 34

3.5.3 POSADA EN MARXA DE LA PLATAFORMA DE COL·LABORACIÓ COVID-19

En la situació d’emergència sanitària de la COVID-19, el març 
de 2020, tant el sector sanitari com els sectors comercial i 
productiu de les Illes Balears requerien d’equips de protecció 
i altres productes d’higiene i equipaments diversos. Al mateix 
temps, també es necessitaven solucions de tipus tecnològic 
que conformessin una forma de protecció i seguretat addicional 
durant la tornada a l’activitat.

Des de l’IDI, es va posar en marxa una plataforma en línia amb 
la qual d’una banda identificar les necessitats del sector COMERÇ 
i PRODUCTIU pel que fa a sistemes de protecció i solucions 
tecnològiques i de venda en línia, i d’altra banda donar a conèixer 
les empreses de les Balears que poden oferir solucions per 
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garantir la seguretat i la protecció dels negocis durant el retorn 
a l’activitat.

Tant per a empreses que podien aportar solucions com per a 
empreses que necessitaven equips de protecció i altres elements 
o solucions tecnològiques, vàrem habilitar un espai d’ofertes 
i demandes on trobar aquesta informació. Va ser una manera 
de connectar les empreses i fer-les visibles.

Indicador Resultat

Nombre d’empreses que varen contactar amb la plataforma de col·laboració COVID-19 186

Nombre d’empreses que es varen donar d’alta amb productes i serveis propis de protecció de la COVID-19 40

Realització d’una pàgina web 100 %

Nombre de visites a la web 9.800

3.5.4 FONS FEDER

Realització de les accions previstes en el marc dels projectes 
de desenvolupament estratègic pels sectors nàutic, moda i 
hàbitat, promoguts amb fons FEDER. Aquest projecte es realitza 
de forma conjunta amb el servei de Sectors Productius.

Clúster moda
Organització de tres tallers sobre macrodades (Big Data) per 
a empreses del sector de la moda de Balears, en format en línia.

Clúster hàbitat
Organització de cinc tallers formatius (en línia i presencial) sobre 
pautes de comunicació de les empreses industrials del sector 
hàbitat cap als arquitectes.

Realització de dues reunions amb el grup impulsor del clúster, 
en el qual hi participen set empreses i CETEBAL.

Indicador Resultat

Nombre d’empreses participants tallers Big Data pel sector moda 7

Reunions amb el grup impulsor del clúster hàbitat 2

Nombre d’empreses participants tallers hàbitat 17

3.5.5 IMPULS AL DISSENY

Made in Mallorca
Made in Mallorca és una marca que incorpora a productors 
i dissenyadors de Mallorca per mostrar i posar en valor tots 
aquells productes creats a Balears que resulten de la combinació 
de tradició, ofici, disseny i diferenciació.

Vol donar a conèixer al consumidor, tan nacional com 
internacional, la diversitat de productes locals, el seu procés 
d’elaboració (how is made), i contribuir a la missió de fomentar 
a l’àmbit internacional i local les indústries productives que hi ha 
a les Illes Balears més enllà del sector serveis.

Durant el 2020 es va organitzar una exposició de 16 productors 
en el museu Es Baluard, conjuntament amb unes jornades (Talks) 
per sensibilitzar al voltant del disseny i la producció local.
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Indicador Resultat

Organització de l’exposició a Es Baluard 100 %

Nombre d’empreses participants 16

Nombre de visitants 1.200

Organització de jornades (Talks) 6 (4 es varen cancel·lar per la COVID-19)

Persones inscrites a les jornades (Talks) 231

Realització d’una pàgina web 100 %

Nombre de visites a la web 3.264

Nombre de pàgines vistes a la web 17.908

Nombre de visites guiades realitzades 10

LOOP_Disseny i circularitat
Durant 2020 s’ha creat un nou projecte, com una evolució 
de Made in Mallorca, que continua sensibilitzant al voltant del 
disseny com a element de diferenciació, però que incorpora el 
concepte d’economia circular en els processos de creació i disseny 
dels productes, en línia amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. A la vegada amplia el seu abast a productors i 
dissenyadors de Menorca i Eivissa.

Durant 2020 s’ha treballat al voltant de la seva conceptualització, 
filosofia, creació de noms de marca (naming) i valors per tal 
de poder-lo llançar a principis de 2021.

En aquest sentit, el projecte LOOP:

a) Sensibilitza de la importància de connectar la creativitat i 
circularitat, a partir de la utilització de materials de proximitat, 
la reutilització i transformació dels residus i l’experimentació al 
voltant de nous materials més innovadors i sostenibles.
b) Comparteix els noms i treballs de dissenyadors i productors 
locals que, a partir dels materials i processos creatius que 
incorporen des de l’inici, creen nous productes més sostenibles 
que es puguin regenerar, reutilitzar, transformar i projectar cap a 
una economia circular.
c) Fomenta la participació d’equips multidisciplinaris per 
compartir i generar coneixement, així com afavorir les connexions 
i sinergies entre empreses, per sensibilitzar així el conjunt 
de sectors empresarials de la importància de connectar la 
creativitat i la circularitat.

S’han organitzat dos grups de feina al llarg de 2020:

■ Grup de feina de la llana (mes d’octubre).
■ Grup de feina de recerca amb la UIB (mes de novembre), 
conjuntament amb dissenyadors i productors.

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la UIB al voltant 
de la investigació en nous materials a partir de matèria orgànica 
de rebuig i de matèria inorgànica.

Indicador Resultat

Participants al grup de feina de la llana 18

Participants al grup de feina de recerca de la UIB 20

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la UIB 100 %

Projectes identificats per formar part de LOOP 16
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ExposabyIdi
ExposabyIdi és un programa que ofereix un servei personalitzat en 
el disseny d’un espai expositiu per als productes industrials de les 
empreses productores de les Illes Balears. En 2020 s’han realitzat 
set projectes.

Un dels projectes participants va ser el del col·lectiu Moda 
Mallorca. Durant el 2020, es va presentar la maleta «Moda 
Mallorca» per a la seva promoció i instal·lació en hotels de Mallorca. 
Aquest col·lectiu ha fabricat vuit maletes més que utilitzen en 
diferents espais per promocionar els productes del col·lectiu.

Realització del curs de tècniques de marxandatge visual al 
col·lectiu de dissenyadors de moda.

Indicador Resultat

Projectes ExposabyIdi realitzats 7

Curs per a dissenyadors de moda 1

Assistents al curs 10

Local Pop Up Store
El Local Pop Up Store és un moble expositiu per promocionar 
de forma conjunta el producte local i acostar-lo al públic objectiu. 
El suport, que té forma de maleta, funciona com a punt de venda 
efímer que es pot transportar a l’emplaçament que sol·licitin les 
empreses.

L’objectiu del projecte és donar a conèixer i posar en valor d’una 
forma atractiva el producte local dels diferents sectors industrials 
de les Illes que es diferencien per la qualitat i el disseny. A més, 
el fet que es tracti d’un moble transportable permet acostar el 
producte al públic objectiu (target) que considerin les empreses 
usuàries del Local Pop Up Store. Així, el suport es pot ubicar a 
hotels de categoria superior, exposicions, fires, etc. És una forma 
d’internacionalitzar el producte sense els costos de sortir del 
territori.

El projecte Local Pop Up Store actualitza la imatge de la indústria 
a través de l’exposició dels productes, mitjançant l’aplicació 
de tècniques de marxandatge visual i altres tècniques expositives 
per assolir l’èxit en l’atenció del consumidor i en venda.

El moble està destinat a agrupacions d’empreses que vulguin 
exposar de forma conjunta el producte local en un espai 
prèviament seleccionat.

Indicador Resultat

Aplicació del principi de sostenibilitat: reutilització dels mòduls de Made in Mallorca 100 %

Creació d’un nou projecte per sensibilitzar al voltant de la importància de presentar els productes aplicant les tècnics de marxandatge visual 100 %

3.6 SERVEI D’ESPAIS EMPRESARIALS I SÒL INDUSTRIAL

Aquest servei pretén posar a disposició de les empreses sòl, naus, 
oficines i espais comercials perquè hi desenvolupin el seu projecte 
empresarial.
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Les seves funcions són:

■ Gestió i venda d’actius per a ús empresarial: ven, cedeix o lloga 
naus, despatxos, sales i espais firals, incloent les instal·lacions 
de Consell; les naus modulars i parcel·la des Mercadal, així com 
altres terrenys dels quals disposa l’IDI.
■ Promoció de sòl i naus per a empreses: detecta noves 
necessitats o atén peticions municipals, desenvolupant nou sòl o 
naus empresarials i actua com a promotor.
■ Gestió i explotació de l’edifici Centre BIT: un viver d’empreses 
propietat de la CAIB i cedit a l’IDI, que allotja emprenedors i 
institucions públiques.
■ Gestió i manteniment del Recinte Firal de Maó, tant per a 
activitats firals pròpies com per allotjar esdeveniments promoguts 
per tercers.

3.6.1 ESPAIS EMPRESARIALS I SÒL INDUSTRIAL

Porreres
Es varen aprovar definitivament per part d’Endesa i de la UDIT 
els projectes de mitja i baixa tensió del polígon; es va redactar la 
nova versió del projecte d’obra civil, per a la seva licitació i es varen 
aportar 864.000 € a la Junta de Compensació per afrontar les 
obres. La Junta de Compensació es va reunir en tres ocasions i es 
va gestionar la contractació d’una assessoria fiscal per substituir 
la feina que realitza el Servei de Gestió Interna pel que fa a les 
relacions amb Hisenda.

Es Mercadal
Es varen vendre davant notari nou naus de les dues promocions 
de naus modulars del polígon des Mercadal i es varen abonar 
les plusvàlues i tornar les fiances dels llogaters. Només queda 
una nau per vendre. La parcel·la 12 segueix cedida a la Fundació 
Laboral de la Construcció. Es reben entre 5 i 10 consultes 
d’empreses que volen comprar naus a es Mercadal.

Petra i Santa Eugènia
Se signa un contracte d’opció de compra de les parcel·les de Petra 
amb Acciona, per al projecte de parc fotovoltaic previst en l’Acord 
del Govern de les Illes Balears amb CEMEX i ACCIONA per a la 
reindustrialització de Lloseta. El preu estipulat per al cas de venda 
és de 380.542 €. Les parcel·les de Santa Eugènia s’oferiren a 
l’Ajuntament i a la Direcció General d’Energia del Govern i hi ha un 
projecte d’establir un espai lliure públic de socialització de cans 
i una petició de la Direcció General d’Indústria per instal·lar-hi 
un parc fotovoltaic, sense que finalment es concreti cap de les 
opcions durant 2020.

Maó
L’Ajuntament ens informa que ha iniciat els tràmits per retornar a 
l’IDI la parcel·la número 12 de la IV fase de POIMA, però no es tenen 
més notícies en 2020.

Sant Lluís
Es cancel·la la inscripció registral de dues condicions resolutòries 
que figuraven a l’escriptura de compravenda de dues parcel·les 
de Sant Lluís, per possibilitar la seva venda.
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Estudi sobre l’oferta i demanda de sòl empresarial i creació de la 
capa de sòl empresarial a les Illes Balears del Mapa Urbanístic 
de les Illes Balears, en col·laboració amb SITIBSA: el projecte es 
reprèn en 2020, comptant amb una nova becària. Es visiten durant 
2020 la totalitat de polígons industrials de les Illes Balears, per 
censar les parcel·les d’ús industrial i la situació en què es troben: 
edificada, no edificada, en explotació i disponible. A més, es pren 
nota de l’activitat que s’hi desenvolupa. D’altra banda, es fan 
enquestes als ajuntaments, empresaris i associacions empresarials 
amb preguntes sobre el sòl industrial, que són distribuïdes en 
desembre de 2020. Aquestes enquestes, junt amb les dades 
obtingudes amb les visites als polígons, han de permetre la 
redacció de l’Estudi del sòl industrial a les Illes Balears.

Indicador Resultat

Venda d’actius (corresponents a 9 naus) 638.795,99 €

3.6.2 CENTRE BIT INCA

■ Manteniment del Centre Bit i realització de millores i 
reparacions. El nou sistema d’aire condicionat per a 19 despatxos 
del Centre Bit entra en funcionament el mes de juny. Suposarà 
un estalvi d’energia i una millora de la qualitat del servei prestat. 
També es repara l’extractor de la cuina, la porta del pàrking, es 
compren cadires noves, es repara el generador d’emergència 
que no funcionava, s’instal·la un microones i una gelera a l’espai 
de cotreball (coworking), etc.

■ L’any 2020 és el de les inspeccions tècniques del sistema contra 
incendis i de l’ascensor, amb les reparacions i posades al dia 
d’aquests serveis que han comportat.

■ Es llogaren cinc despatxos i dues empreses canvien d’espai. 
Atesa la pandèmia i la finalització de contractes, el Centre es buida 
una mica a finals d’any, però es cedeix un espai al Servei de Salut 
Mental del Govern i el lloguer d’espais de formació i de l’auditori 
experimenta un fort creixement a finals d’any.

■ S’inicia el procediment per a l’adscripció múltiple del Centre Bit, 
que ha de permetre regularitzar l’ocupació dels espais per part 
de les institucions a les quals s’ha cedit un espai: IB3, Educació, 
Funció Pública i Agricultura.

■ Desnonament de deutors i reclamació de quantitats. El 
procediment engegat contra un deutor en 2019 no culmina en 
2020 en sentència per mor de la COVID 19.

■ Es fa una profunda neteja de magatzems i sales de màquines i 
s’inicia l’habilitació d’un espai del soterrani per al seu ús.

Indicador Resultat

Facturació del Centre Bit Raiguer 47.269,82 €

Nombre de despatxos llogats al Centre Bit Raiguer 5
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3.6.3 RECINTE FIRAL DE MAÓ

■ La regularització dels títols de propietat i signatura d’un nou 
conveni de col·laboració amb l’IDI s’estanca per inacció de POIMA, 
SEBIME i l’Ajuntament de Maó.

■ Al Recinte Firal, com al Centre Bit, es realitzen les inspeccions 
tècniques del sistema contra incendis i dels ascensors, amb les 
reparacions conseqüents.

■ Disseny d’una nova imatge per al Recinte. La renovació de la 
imatge s’inicia per la façana en canviar els vinils existents i 
posant-hi una placa amb la descripció dels serveis que es donen 
al Recinte. L’execució del canvi de les lletres de POIMA s’ajorna, 
pendent de la regularització de la situació jurídica del Recinte.

■ S’impermeabilitzen les darreres terrasses que encara no estaven 
impermeabilitzades i es poleix el trespol dels banys i de les zones 
comunes, atès que estaven en mal estat. S’encomana el poliment 
de les piques dels banys i la pintura de la sala d’entrada al Recinte. 
També es duen a terme nombroses intervencions per reparar 
deficiències determinades.

■ Facilitació de l’organització de fires i altres esdeveniments, en 
col·laboració amb el servei corresponent, esdeveniments i accions 
formatives. S’obté finalment la llicència d’activitats per tenir 
coberta legalment l’activitat formativa que realitzen el Consell 
Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó al Recinte.

■ Es substitueix tot el sistema d’aire condicionat de la zona 
de recepció pels renous i manca de potència d’alguns dels 
aparells.

■ Es continua amb el manteniment dels aires condicionats, 
el sistema contra incendis, els ascensors i el generador 
d’emergència.

3.7 SERVEI D’INFORMACIÓ I TALENT EMPRESARIAL

El servei d’informació i talent empresarial desenvolupa activitats 
de foment de l’emprenedoria, treball en xarxa (networking) i talent 
entre persones emprenedores i empreses de les Illes Balears.

3.7.1 IEMPRÈN, RECURSOS PER EMPRENDRE

El servei d’iemprèn dona resposta a la necessitat d’oferir d’una 
manera unificada i accessible tota la informació i els tràmits 
necessaris per crear una empresa i per fer qualsevol gestió 
de l’àmbit empresarial. Iemprèn ofereix assessorament a la 
persona emprenedora i l’empresa, directament o a través d’altres 
serveis derivats de l’IDI, de les seves delegacions a Palma, Inca, 
Eivissa (2020) i Menorca (conveni) i de la Xarxa de Serveis Públics 
Empresarials de les Illes Balears (XSPE).
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Indicador Resultat

Nombre de sol·licituds d’informació de persones emprenedores 918

Nombre de newsletters enviades 13

Validació dels plans d’empresa de subvencions d’autònoms (*) 0

Valoració del servei d’informació empresarial (OEE) 9,14

(*) Al 2020 no es varen convocar les subvencions per al foment de l’autoocupació. Programa 1 d’Inici d’activitat.

Entitats amb les quals es col·labora:

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i 
Economia Social i Circular, SOIB, i altres entitats públiques i 
privades relacionades amb el suport en la creació d’empresa.

Continuïtat del programa iemprèn:

Al llarg de l’any 2020 i en diferents moments, via reunions 
i missatges de correu electrònic, s’ha mostrat la necessitat 
de dissenyar i gestionar una solució que permeti donar continuïtat 
al programa iemprèn, ja que els contractes laborals de l’equip 
d’orientació finalitzen el 31 de desembre de 2020, en acabar el 
projecte d’inversió que l’ha fet possible al llarg de tres anys. En 
el disseny inicial d’aquest programa, l’any 2016, es va decidir 
que l’IDI desenvoluparia aquest projecte d’inversió amb la visió 
de continuïtat del servei, bé assumint el programa amb recursos 
propis (concurs de places definitives), bé transferint el programa 
al SOIB, entitat que té les competències en aquest àmbit. És 
amb aquesta entitat i amb la Direcció General de Promoció 
Econòmica, amb qui s’han fet les gestions oportunes; sense èxit, 
ja que entrat l’any 2021 encara no hi ha hagut notícia sobre qui 
ha de gestionar el programa i amb quins recursos. de moment és 
l’IDI qui està assumint el manteniment de la plataforma i el servei 
iemprèn, fent palès que no s’està oferint el servei d’orientació 
que s’hauria d’oferir, quedant per exemple les illes de Menorca, 
Eivissa i Formentera sense recursos públics en l’àmbit del suport a 
l’autoocupació. A la illa de Mallorca només hi ha recursos a Palma, 
Calvià i Manacor.

Els resultats del 2019 i del 2020 del programa obliguen a cercar 
una solució que doni continuïtat a la inversió tant tecnològica com 
de talent i coneixement generat. Es tracta d’una inversió pública 
que obliga a prendre la millor decisió, la més viable, tant per 
garantir la continuïtat futura com la millora continuada del servei.

3.7.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ-XARXA IDI

Al llarg de l’any 2020 s’ha gestionat la signatura de diversos 
convenis entre l’IDI i entitats a través de les quals oferir els nostres 
serveis i programes, creant la denominada internament Xarxa IDI. 
En concret, s’han gestionat/signat al llarg del 2020 els següents 
convenis.

Annex Convenis de col·laboració. Veure detall Convenis 
de col·laboració.

Indicador Resultat

Nombre de convenis actius 2020 4
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3.7.3 COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DE SUBVENCIONS DEL PLA D’AUTOOCUPACIÓ

La situació que s’ha donat en l’àmbit empresarial per culpa de la 
situació d’emergència sanitària ha causat que els ajuts es centrin 
en el manteniment d’autònoms i empreses, pel que no han estat 
convocades les ajudes d’inici d’activitat. Per aquest motiu, durant 
l’any 2020 l’equip iemprèn no ha hagut de col·laborar en aquest 
camp amb la Direcció General de Promoció Econòmica.

Indicador Resultat

Nombre de presentacions dels ajuts (*) 0

Nombre d’orientacions específiques d’ajuts (altres) 170

(*) Al 2020 no es varen convocar les subvencions per al foment de l’autoocupació. Programa 1 d’Inici d’activitat.

3.7.4 PROGRAMA FEREMPRESA

És un programa dissenyat per potenciar l’emprenedoria en 
col·laboració.

A causa de la pandèmia vàrem cancel·lar la programació 
d’activitats presencials i posàrem en marxa en el web d’iemprèn 
un nou recurs per facilitar la col·laboració virtual: la plataforma 
ferEmpresa en línia.

Indicador Resultat

Nombre de sessions realitzades de ferEmpresa 0

Nombre d’assistents a les sessions ferEmpresa 0

Satisfacció mitja de les sessions ferEmpresa 0

Plataforma ferEmpresa en línia 100 %

(*) Activitat principalment presencial de treball en xarxa (networking) entre persones emprenedores, no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia.

3.7.5 DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS PER EMPRENDRE

Plataforma iemprèn: www.iempren.es, el web que aglutina els 
recursos que tenen els emprenedors a les Illes Balears.

Al llarg de l’any 2020 s’amplia a la plataforma a les funcionalitats 
següents:

Portal web
■ Guies i publicacions.
■ Finançament alternatiu (webinars).
■ Pla d’empresa en línia.
■ Espai ODS: bones pràctiques (pla d’empresa en línia).
■ ferEmpresa en línia.

Backnet
■ Pla d’empresa en línia (gestió de tutors i usuaris).
■ Panel d’usuari: accés a gestió de diagnosi RSE, pla d’empresa 
en línia.
■ Espai ferEmpresa en línia (catàleg de projectes empresarials que 
cerquen col·laboració).
■ Gestió de qüestionaris de satisfacció d’usuaris i agents.
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Vídeos
Està en actiu el curs bàsic per emprendre en format en línia sobre 
conceptes bàsics d’empresa. Estructurat en tres mòduls formatius 
(Estratègia, Màrqueting i comunicació, Pla econòmic financer) i 
constituïts per 18 blocs temàtics:

■ Bloc 1. Pla d’empresa
■ Bloc 2. Idea de negoci
■ Bloc 3. Model de negoci
■ Bloc 4. Definició del client
■ Bloc 5. Activitats clau
■ Bloc 6. Prototipatge
■ Bloc 7. Estudi de mercat
■ Bloc 8. Estratègies de preus
■ Bloc 9. Pla de màrqueting
■ Bloc 10. Comunicació estratègica
■ Bloc 11. Màrqueting digital
■ Bloc 12. E-commerce
■ Bloc 13. El balanç
■ Bloc 14. Compte de resultats
■ Bloc 15. Conceptes financers
■ Bloc 16. Formes jurídiques
■ Bloc 17. Pla econòmic i financer
■ Bloc 18. Responsabilitat Social Corporativa

Durant 2020 s’ha ampliat l’oferta de webinars:

■ Taller de creació d’empresa (4 mòduls). de la idea al negoci, pla 
de màrqueting, pla econòmic-financer, formes jurídiques, tràmits i 
subvencions.
■ Integració dels ODS en la gestió empresarial.
■ Adaptació del sector comerç a l’escenari COVID-19.
■ Finançament alternatiu: com fer un projecte de finançament 
col·lectiu (crowdfunding) i com comunicar-lo.
■ Eines de Google.

Model Pla d’empresa en format digital (en línia): s’ha treballat 
per tenir a la plataforma iemprèn el model de pla d’empresa que 
utilitzen els usuaris, sobre la base de pantalles guiades i d’accés en 
línia. L’aplicació ja és accessible i ha estat revisada per l’ISBA, sent 
una de les eines principals per generar plans d’empresa a les Illes.

Talents iemprèn: elaboració de vídeos de casos d’èxit de projectes 
que han utilitzat els serveis d’iemprèn. Actualment s’han publicat 
dos vídeos.

Indicador Resultat

Nombre d’alumnes del curs en línia 596

Disposar del pla d’empresa en línia en el mes de març 100 %

Nombre d’empreses que han elaborat la diagnosi RSC 29

3.7.6 XARXA AODL I DE SERVEIS PÚBLICS EMPRESARIALS (XSPE)

Descripció general Xarxa AODL/SPE
L’Institut d’Innovació Empresarial forma part de l’Associació 
Nacional d’Agències de Desenvolupament Regional (Foro 
ADR) i, com a tal, és especialment important que estableixi 
lligams de col·laboració i cooperació constant amb les Agències 
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). La Xarxa de Serveis 
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Públics Empresarials (XSPE) inclou la Xarxa AODL, però també està 
conformada per la resta d’entitats públiques que donen serveis 
a empreses i persones emprenedores. Entre aquestes entitats 
hi ha: la Direcció General de Promoció Econòmica, SOIB, Palma 
Activa, l’Institut de Formació de Calvià (IFOC), ISBA, Fundació 
BIT, Centre Balears Europa (CBE) i la FUEIB de la UIB, així com 
entitats públiques de serveis empresarials a nivell autonòmic i 
de l’Administració central. Al llarg del 2020 s’han incorporat noves 
entitats col·laboradores com, PIME, PIME Menorca, COILLES, REAS 
i la CAEB, a part de les ja incloses, cambres de comerç, UCTAIB, 
Eticentre, Treball Solidari i SECOT.

Es continua apostant per crear xarxa, amb l’objectiu de capacitar, 
assessorar i tenir actualitzats a nivell d’informació i coneixements 
a les persones que informen a emprenedors i empreses, així com 
facilitar la derivació de projectes entre les entitats públiques 
de la xarxa.

S’ha organitzat un taller de creació d’empresa de quatre sessions 
cada un, dirigit a orientadors de SECOT, i un taller d’estratègia al 
nou escenari per al REAS (xarxa de xarxes d’economia alternativa 
i solidària).

Es va organitzar amb Eticentre les Jornades de Novembre 
Sostenible, cicle de conferències en línia entre el 12 i el 
26 de novembre amb l’objectiu de divulgar i fomentar la 
responsabilitat social dels negocis.

Indicador Resultat

Nombre de reunions de coordinació de la Xarxa 2

Nombre de col·laboracions amb agents a fires (*) 0

Nombre de jornades d’informació en els municipis (*) 0

Formació específica per a agents 5

(*) A causa de la pandèmia s’han hagut que cancel·lar les activitats presencials.

3.7.7 SUPORT A LA XARXA DE COTREBALL (COWORKING) DE LES ILLES BALEARS

L’IDI ha donat suport a la creació de COILLES, l’associació 
de cotreball (coworking) de les Illes Balears, formada per sis 
empreses: tres de Mallorca, dues d’Eivissa i una de Menorca. Per la 
situació donada per la pandèmia, aquesta associació ha quedat en 
temps d’espera (standby), a l’espera que al llarg del 2021 es torni a 
posar en marxa i, per tant, a créixer.

Durant el 2020 s’ha contat amb un estudiant en pràctiques que 
ha fer l’actualització dels espais de coworking geolocalitzats 
de les Illes.

Indicador Resultat

Nombre de visites als espais de coworking per oferir els serveis d’iemprèn (*) 1

Disposar de la informació dels coworking de les Illes Balears a www.iempren.es amb geolocalització. 100 %

(*) Se suspenen les visites a causa de la pandèmia.

3.7.8 ICAPE

Aquest servei inclou un dels blocs de desenvolupament del Pla 
d’Autoocupació de les Illes Balears 2017-2020. ICAPE posa en 
marxa diferents projectes i actuacions que comprenen totes les 
etapes educatives de la formació reglada de les Illes Balears.
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És un projecte educatiu que impulsa les capacitats emprenedores, 
els valors de la persona i familiaritza els estudiants amb el 
concepte de responsabilitat social. L’objectiu general d’ICAPE és 
aconseguir que els alumnes estiguin més capacitats per treballar 
en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats 
i comunicar-se.

ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a 
assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en 
pràctica el concepte d’aprendre fent, i així integrar els objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS).

Etapes educatives
Educació primària-Emprendre a la Meva Escola (EME)
Al tercer cicle de primària els alumnes creen una cooperativa, 
en què tots els socis són responsables de les decisions que es 
prenen. Durant el curs 2019-2020, 1.156 alumnes de 19 centres han 
constituït l’empresa, definit l’equip directiu, nom, logotip, prototips 
de productes, han fet l’elecció dels prototips, producció, per 
finalment vendre en el mercat ICAPE.

Enguany a causa de la COVID-19 se suspengueren tots els 
mercats i els alumnes pogueren exposar el seus productes a 
l’espai de mercat virtual habilitat a la web d’ICAPE. Els alumnes 
realitzaren un vídeo resum explicant el que havien après. Enguany, 
com a novetat, s’ha introduït que els alumnes treballin amb els 
objectius de desenvolupament sostenibles, incidint en el ODS 12. 
Producció i consum responsable.

Indicador Resultat

Nombre d’alumnes participants al programa EME 1.156

Índex de satisfacció mitja del programa 9,14

Educació secundària-Joves Emprenedors Socials (JES)
JES és el programa en el qual treballen alumnes de secundària 
dins del marc del programa. Els alumnes durant el curs escolar 
2019-2020 han constituït una ONG i treballat en col·laboració amb 
una ONG real, per ajudar-los a finançar un projecte de cooperació 
amb escoles d’un país del tercer món. Enguany han participat un 
total de 1.441 alumnes de 39 centres educatius. Hi han col·laborat 
les següents ONG: Llevant en marxa, Fundació Campaner, Malària 
40, Fundació Vicent Ferrer i Escola en Pau. Els alumnes coneixen 
el treball que realitza l’ONG i el projecte de cooperació al que 
s’inverteixen els diners mitjançant les xerrades que duen a terme 
les ONG reals dins l’aula. Els alumnes treballen amb els objectius 
de desenvolupament sostenibles següents: 1. Fi de la pobresa, 4. 
Educació inclusiva, i 12. Producció i consum responsable.

Indicador Resultat

Nombre d’alumnes participants al programa JES 1441

Índex de satisfacció mitja del programa 8

Formació professional bàsica–Joves Emprenedors Associats (JEA)
JEA és el programa en el qual treballen alumnes de Formació 
Professional Bàsica. Els alumnes durant el curs escolar 2019-2020 
han constituït una cooperativa. L’objectiu és que els alumnes 
tenguin la capacitat suficient per desenvolupar la seva pròpia 
iniciativa emprenedora i alhora augmentar i millorar les seves 
competències de lideratge, comunicació i motivació. Els alumnes 
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treballen amb els objectius de desenvolupament sostenibles 8. 
Treball decent i creixement econòmic 12. Producció i consum 
responsable. Aquest curs escolar han participat 354 alumnes de 14 
centres educatius.

Enguany, a causa de la COVID-19, els Premis ICAPE als millors 
projectes empresarials es varen haver de suspendre a petició 
dels docents.

Indicador Resultat

Nombre d’alumnes participants al programa JEA 354

Índex de satisfacció mitja del programa 8,20

Formació Professional–Joves Emprenedors Professionals (JEP)

JEP és el programa en el qual treballen alumnes de Formació 
Professional de grau mitjà i superior, enguany han participat 300 
alumnes de 12 centres. El projecte planteja als alumnes la creació 
d’una empresa a partir d’una idea innovadora durant el curs 
escolar 2019-2020. Els alumnes han treballat totes les etapes 
bàsiques de la creació d’una empresa i l’anàlisi de l’entorn. Com 
a novetat d’enguany s’ha introduït treballar amb els objectius 
de desenvolupament sostenibles següents: 8. Treball decent 
i creixement econòmic, i 12. Producció i consum responsable.

Els premis ICAPE als millors projectes empresarials en l’àmbit 
de l’economia social es dugueren a terme en dues convocatòries:

Dia 26 de febrer es va realitzar l’acte de lliurament a la seu de la 
Conselleria. de 45 projectes presentats, 15 varen fer l’exposició 
davant el jurat que va decidir els guanyadors: annex Premis ICAPE.

Indicador Resultat

Nombre d’alumnes participants al programa JEP 600

Índex de satisfacció mitja del programa 8,20

Universitat
Càtedra ICAPE, de foment de l’emprenedoria en l’etapa 
universitària

La càtedra ICAPE es va signar amb la Universitat de les Illes Balears 
i persegueix el foment de l’emprenedoria en l’etapa universitària.

Les accions realitzades en el marc de la Càtedra ICAPE l’any 
2020 són:

■ Suport al Club d’Emprenedors de la UIB. Ofereix assessorament, 
formació en eines i recursos per facilitar l’accés al món 
de l’emprenedoria i desenvolupar projectes empresarials. L’eina 
centralitzadora de tot és el portal web www.uibempren.org.
■ Assessorament en la posada en marxa d’un projecte empresarial. 
En total, s’han assessorat a 30 persones i 17 projectes.
■ Finançament de l’informe Global Enterpreneurship Monitor 
(GEM) de les Illes Balears. El GEM proporciona dades sobre valors, 
percepcions i aptituds emprenedores de la població activa a tota 
Espanya. A les Illes Balears està finançat per l’IDI a través de la 
Càtedra ICAPE.
■ Jornada participativa sobre els resultats del GEM 2019 
a les Illes Balears. Va tenir lloc dia 11 de novembre, amb una 
participació de vuit entitats de l’ecosistema emprenedor, i en 
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ella es va redactar un document amb propostes i actuacions per 
millorar l’activitat emprenedora a la nostra comunitat. Enguany 
es va decidir incloure material addicional sobre la situació 
de l’emprenedoria a Espanya front la crisi de la COVID-19.
■ Realització de tallers del foment de la cultura emprenedora. 
Es tracta de tallers d’hora i mitja a dues hores per despertar 
l’interès en l’emprenedoria entre l’alumnat de la Universitat. S’han 
fet un total de 12 tallers amb 294 alumnes participants. Es poden 
veure els detalls a Annex Càtedra ICAPE.
■ Realització de càpsules d’èxit professional i píndoles formatives 
d’hora i mitja de durada, per facilitar els coneixements i les 
habilitats transversals necessàries per crear, desenvolupar i posar 
en marxa una idea de negoci. S’han realitzat vuit sessions amb 390 
alumnes. Detalls en l’Annex Càtedra ICAPE.
■ Job Day UIB, esdeveniment organitzat el 10 i 11 de març de 2020 
pel Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), 
amb l’objectiu d’oferir als assistents la informació i les eines 
de treball per optimitzar el procés de recerca de feina i l’accés 
al mercat laboral.

Indicador Resultat

Nombre de xerrades d’emprenedoria i autoocupació organitzades 12

Nombre d’alumnes participants a les xerrades d’emprenedoria 294

Nombre de càpsules d’èxit professional organitzades 8

Nombre d’alumnes participants a les càpsules d’èxit professional 390

3.7.9 PROGRAMA REEMPRESA

Durant l’any 2020 s’ha preparat la posada en marxa d’un nou 
programa del servei d’informació i talent empresarial, consistent 
en la creació d’un mercat en línia (marketplace) de les Illes en 
el qual les empreses en procés de tancament es puguin oferir 
a possibles persones emprenedores interessades a adquirir-les 
i gestionar-les.

El personal tècnic del servei i tècnics d’altres entitats de la XSPE 
s’han format durant els mesos de juny i juliol, tant en l’ús de la 
plataforma en línia com en la mediació entre empresari cedent 
i persona emprenedora compradora.

Les entitats participants en la formació a part de l’IDI, han 
estat: SECOT, CAEB, Consell Insular de Menorca, Consell Insular 
de Formentera i IFOC. La presentació i posada en marxa del 
programa es va decidir traslladar al primer trimestre de 2021.

Indicador Resultat

Nombre d’empreses cedents d’alta (*) 0

Nombre de persones emprenedores d’alta (*) 0

Orientacions derivades (*) 2

(*) La presentació i posada en marxa del programa es va decidir traslladar al primer trimestre de 2021 a causa de la pandèmia.

3.7.10 SERVEIS D’ALTA D’AUTÒNOM–PUNT D’ATENCIÓ EMPRESARIAL (PAE)

Al llarg de l’any 2019 es va posar en marxa en el servei d’informació 
i talent empresarial el Punt d’Atenció Empresarial (PAE), del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern de l’Estat. Va 
ser format l’equip d’orientació empresarial per tal de poder donar 
d’alta d’autònom en el mateix programa iemprèn. Al llarg del 2020 
el servei ha continuat actiu.

PAE iemprėn
Dona’t d’alta com a autònom en un sol tràmit
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Amb aquest servei hem aconseguit que no només donem 
suport en el procés de creació sinó que també fem l’alta, i creem 
l’empresa legalment. Com molts municipis no tenen aquest 
servei actiu, l’equip iemprèn ajuda a crear-los i els assumeix. Per 
exemple, Esporles.

Indicador Resultat

Nombre d’usuaris informats en el Punt PAE 83

Nombre d’altes realitzades 2020 28

3.7.11 FORMACIÓ

Formació empresarial
Es dissenya un pla de formació, en funció de les necessitats 
detectades conjuntament amb les entitats amb les quals 
col·laboram i el propi pla de desenvolupament d’activitats del 
programa iemprèn. En concret, per a l’any 2020, es plantegen les 
següents accions formatives:

■ Tallers de creació d’empresa (4 mòduls). 10 hores de durada total 
(Menorca i Eivissa): idea de negoci, màrqueting, pla econòmic i 
tramitació d’alta.
■ Tallers de validació de plans d’empreses.
■ Tallers de finançament alternatiu.
■ Tallers d’integració d’ODS a les empreses.

Emprendre per primera vegada
Al llarg del 2020 hem dissenyat una nova activitat formativa 
per ajudar a prendre la decisió d’emprendre a les persones que 
dubten. Un taller en el que dues persones emprenedores amb 
experiència expliquen el seu cas i acompanyen a les persones 
participants en el procés d’autoconeixement i decisió final. Veure 
l’annex Detall de formació de creació d’empreses.

Indicador Resultat

Nombre de tallers d’orientació empresarial 49

Nombre de participants en tallers d’orientació empresarial 758

Satisfacció mitja de les xerrades 9,46

(*) Els tallers programats a Menorca, Eivissa i Formentera es cancel·len i s’agrupen en els tallers virtuals.

3.7.12 FORMACIÓ INTERNA

En relació amb la formació grupal, dirigida a tota l’empresa, durant 
el 2020 s’han realitzat els cursos següents:

■ Curs d’eines de Google.
■ Curs d’introducció als ODS.
■ Curs de formació COVID-19.
■ Taller de seguretat vial.
■ Formació d’hores extraordinàries.

D’altra banda, el personal de l’IDI ha rebut formació específica per 
al desenvolupament de les tasques de cada servei que es detalla a 
l’annex Formació Interna.
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3.7.13 PREMI EMPRENEDORXXI

L’Administració de la Comunitat Autònoma duu col·laborant amb 
l’organització del Premi Emprenedor XXI des del 2006, a través 
de diferents òrgans instrumentals, com l’Institut d’Innovació 
Empresarial i Fundació Bit.

El Premi EmprenedorXXI és una iniciativa impulsada i organitzada 
per La Caixa de Balears a través de CaixaBank, coatorgada pel 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través d’ENISA, Empresa 
Nacional d’Innovació, que té com a objectiu identificar, reconèixer 
i acompanyar les empreses.

L’IDI i la FundacióBit treballen conjuntament en:

■ Explicació de les bases del premi.
■ Identificació els emprenedors candidats al premi.
■ Preparació del discurs (speech) dels candidats.
■ Selecció de les candidatures que passen al comitè.
■ Selecció del comitè i la convocatòria.
■ Organització del jurat del premi.
■ Organització de l’acte de lliurament del premi:

□ Ponències
□ Start-up garden
□ Taules sectorials
□ Taules rodones
□ Enviament de correu publicitari (Mailing)

En el 2020 l’empresa guanyadora va ser Numat Medtech. 
El guanyador va rebre 5.000 euros i l’accés a un programa 
internacional d’acompanyament a Silicon Valley.

Indicador Resultat

Nombre de candidatures presentades 18

Nombre d’assistents a l’acte 70

3.7.14 PROGRAMA DE MILLORA DE LA GESTIÓ D’EMPRESES CONSOLIDADES: ODS I PREMIS CEX

Durant l’any 2020 s’han continuat desenvolupant activitats 
de sensibilització, formació i assessorament en eines de gestió 
adreçades a millorar la gestió de les empreses consolidades. 
En aquest sentit s’han duit a terme:

■ Pla d’integració dels ODS a les empreses: informació a les 
empreses possibles candidates al Premi i formació específica 
en ODS adreçada als consultors, realitzada el 13 de març de 2020.

La «Asociación de Centros Promotores de la Excelencia» convocà 
el Premi CEX amb el propòsit de contribuir a l’intercanvi de bones 
pràctiques de gestió entre empreses i organitzacions.

A l’edició de 2020 el tema fou «Integració dels ODS a les 
organitzacions».

L’IDI s’encarregà de la presentació pública del premi, comunicació 
de les bases, selecció de finalistes, avaluació de les candidatures a 
nivell nacional i organitzà l’acte del premi en línia el dia 2 d’octubre 
i la difusió de les bones pràctiques dels finalistes. La guanyadora 
va ser l’empresa Suez Desaladora Bahía de Palma, concessionària 
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d’Abaqua. L’acte va tenir 145 visualitzacions en directe i arribà a les 
883 visualitzacions en els mesos posteriors.

Indicador Resultat

Nombre de candidatures presentades (IB) 4

Nombre d’assistents a l’acte en línia 145

3.7.15 INDÚSTRIA LOCAL I SOSTENIBLE ILS

Indústria Local Sostenible és un projecte que posa en valor 
les empreses amb seu a les Balears i un IAE industrial que 
estiguin compromeses amb el respecte i millora de l’entorn 
mediambiental, amb l’objectiu de donar-les més visibilitat i 
ajudar-les a ser més eficients no sols enèrgicament sinó també 
econòmicament.

Compromesa amb el medi ambient, la indústria ha de realitzar el 
càlcul de la petjada de carboni de les emissions directes de gasos 
d’efecte hivernacle (abast 1) i de les emissions indirectes de gasos 
d’efecte hivernacle per electricitat i energia consumida (abast 2), 
tal i com es defineixen en la UNE-EN ISO 14064-1 Gasos d’efecte 
hivernacle.

El disseny del programa s’inicia en 2020 amb les actuacions 
següents:

■ Elaboració del contingut de sis audiovisuals formatius: Veure 
detall Mòduls formatius ILS.
■ Elaboració del reglament i tràmits per registrar ILS com a marca 
de garantia.
■ Elaboració i aprovació del Reglament.
■ Elaboració del manual d’ús de marca.
■ Inici de tràmits de registre de ILS com a marca de garantia.

Elaboració d’un estudi d’indicadors sobre la petjada de carboni 
de cinc sectors, amb la participació de 20 empreses dels següents 
sectors:

■ Fusta i Moble
■ Químic
■ Material de construcció
■ Nàutic
■ Calçat Menorca

Indicador Resultat

Nombre d’empreses participants a l’estudi indicadors ILS 20
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4. COMPLIMENT D’OBJECTIUS 2020

a) Grau de compliment del resultat pressupostari aprovat per 
l’entitat (20 punts):

■ Compliment total (mantenint la situació d’equilibri inicial, 
o de superàvit) 100 %: 20 punts.
■ Compliment en un 90 %: 10 punts.
■ Compliment en un nivell inferior al 90 %: 0 punts.

Indicador: comparació entre el pressupost inicial aprovat i 
la liquidació pressupostària final a 31 de desembre de 2020.

Indicador Objectiu Resultat

Compliment del resultat pressupostari 100 % (sense dèficit o amb superàvit) 100 % 100 %

Compliment del resultat pressupostari 90 % 50 %

Compliment del resultat pressupostari a un nivell inferior al 90 % 0 %

b) No increment de l’endeutament bancari total de l’entitat (10 punts):

■ No increment: 10 punts.
■ Increment: 0 punts.

c) Pla d’actuacions (70 %)

Grau de compliment del pla d’actuacions (70 punts)

■ Compliment total 100 %: 70 punts.
■ Compliment del 75 %: 50 punts.
■ Compliment del 50 %: 30 punts.
■ Compliment del 25 %: 10 punts.
■ Compliment del 0 %: 0 punts.

Servei Indicador Objectiu Resultat

Gestió interna Desenvolupament de protocols i processos de funcionament necessaris per a la gestió de l’IDI 3 10

Gestió interna Definició de l’estratègia de l’IDI, desenvolupament del Pla d’actuacions i de la memòria de gestió 100 % 100 %

Internacionalització Desenvolupament de l’exposició col·lectiva Made in Mallorca 100 % 100 %

Sectors Productius Organització del Palma International Boat Show 2020 (*) 100 % 0 %

Política industrial Llançament de la convocatòria IDI-ISBA 100 % 100 %

Sòl industrial Venda de naus 3 9

Informació i talent emprenedor Nombre de consultes en el marc del projecte iemprèn 800 918

(*) A causa de la pandèmia de la COVID-19 es va haver de suspendre la realització del Palma International Boat Show 2020.

S’ha valorat el període de gener a desembre i li pertoca el 
cobrament del 100 % de la part variable de la retribució, ja que 
s’ha assolit el compliment dels punts a), b) i c) en el 100 %.
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ANNEXOS
1. QUADRE D’INDICADORS

Servei Indicador Resultat

SITE Servei d’Informació i Talent Empresarial Nombre de sol·licituds d’informació de persones emprenedores 918

Nombre de newsletters enviades 13

Validació plans d’empresa de subvencions d’autònoms (*) 0

Nombre de tallers d’orientació empresarial 49

Nombre de convenis actius 2020 4

Nombre de presentacions de les ajudes (*) 0

Nombre d’orientacions específiques d’ajudes (altres) 170

Nombre de sessions realitzades de ferEmpresa (*) 0

Nombre d’assistents a les sessions ferEmpresa (*) 0

Índex de satisfacció de les sessions ferEmpresa(*) 0

Plataforma ferEmpresa en línia 100%

Nombre d’alumnes del curs en línia 596

Disposar del Pla d’empresa en línia en el mes de març de 2020 100%

Nombre d’empreses que han elaborat la diagnosi RSC 29

Nombre de reunions de coordinació de la Xarxa 2

Nombre de col·laboracions amb agents a fires (*) 0

Nombre de jornades d’informació en els municipis (*) 0

Formació específica per a agents 5

Nombre de visites als espais de coworking per oferir els  serveis  d’iemprèn (*) 1

Disposar de la informació dels coworking de les Illes Balears a www.iempren.es amb 

geolocalització

100%

Nombre d’alumnes participants en el programa EME 1156

Índex de satisfacció del programa 9,14

Nombre d’alumnes participants en el programa JES 1441

Índex de satisfacció del programa 8

Nombre d’alumnes participants en el programa JEA 354

Índex de satisfacció del programa 8,20

Nombre d’alumnes participants en el programa JEP 600

Índex de satisfacció del programa 8,20

Nombre xerrades d’emprenedoria i autoocupació organitzades 12

Nombre d’alumnes participants a les xerrades d’emprenedoria 294

Nombre de càpsules d’èxit professional organitzades 8

Nombre d’alumnes participants a les càpsules d’èxit professional 390

Nombre d’empreses cedents d’alta (*) 0

Nombre de persones emprenedores d’alta (*) 0

Orientacions derivades (*) 2

Nombre d’usuaris informats Punt PAE 83

Nombre d’altes realitzades 2020 28

Nombre de tallers d’orientació empresarial 49

Nombre de participants en tallers d’orientació empresarial 758

Índex de satisfacció de les xerrades 9,46

Nombre de candidatures presentades al Premi Emprenedor XXI 18

Nombre d’assistents a l’acte 70

Nombre de candidatures presentades als Premis CEX (IB) 4

Nombre d’assistents a l’acte en línia 145

Nombre d’empreses participants a l’estudi d’indicadors ILS 20
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Servei Indicador Resultat

Internacionalització Nombre de reunions de coordinació en el marc del PIEIB (Comitè Tècnic i Mesa 

d’Iinternacionalització)

3

Edició d’una newsletter informativa amb una periodicitat trimestral *S’han enviat 

newsletters informatives a la base d’empreses d’internacionalització (635 contactes)

3

Organització webinars informatius sobre les ajudes a la internacionalització del Govern de 

les Illes Balears

2

Organització de tallers formatius (webinars) sobre ecommerce per a  mercats 

internacionals

3

Nombre d’assistents a les jornades d’internacionalització 78

Nombre d’empreses que van contactar amb la plataforma de col·laboració COVID 186

Nombre d’empreses que es van donar d’alta amb productes i serveis propis de protecció 

de la COVID

40

Realització d’una pàgina web 100%

Nombre de visites a la web 9.800

Nombre d’empreses participants en el tallers Big Data per sector moda 7

Reunions amb el grup impulsor del clúster hàbitat 2

Nombre d’empreses participants en els tallers hàbitat 17

Organització de l’exposició a Es Baluard de Made in Mallorca 100%

Nombre d’empreses participants a Made in Mallorca 16

Nombre de visitants a Made in Mallorca 1.200

Organització de Talks de Made in Mallorca 6

Persones inscrites a les Talks de Made in Mallorca 231

Realització d’una pàgina web de Made in Mallorca 100%

Nombre de visites a la web de Made in Mallorca 3.264

Nombre pàgines vistes  a la web de Made in Mallorca 17.908

Nombre de tours guiats realitzats de Made in Mallorca 10

Participants al grup de feina de la llana 18

Participants al grup de feina de recerca de la UIB 20

Signatura d’un conveni de col·laboració amb la UIB 100%

Projectes identificats per formar part de LOOP 16

Projectes exposabyIdi realitzats 7

Curs per a dissenyadors de moda 1

Assistents al curs 10

Aplicació del principi de sostenibilitat: reutilització dels mòduls de Made in Mallorca 100%

Creació d’un nou projecte per sensibilitzar al voltant de la importància de presentar els 

productes aplicant les tècnics de merxandatge visual

100%

Suport a sectors Nombre de cursos realitzats Icomerç 6

Servei d’Espais Empresarials i Sòl Industria Venda d’actius (corresponents a 9 naus) 638.795,99 €

Facturació Centre Bit Raiguer 47.269,82 €

Nombre de despatxos llogats al Centre Bit Raiguer 5

Política Industrial % d’aplicació de fons 40,32%

Nombre d’expedients 21

Nombre d’assistents al curs d’inversors 2

Nombre d’assistents al curs d’emprenedors 5

Assistents al IV Fòrum d’Inversió format en línia 30

Gestió Interna. Econòmica financera Compliment del resultat pressupostari (sense dèficit o amb superàvit) 100%

Comunicació Nombre de seguidors de les xarxes socials Twitter IDI 3.416

Nombre de seguidors de les xarxa socials Twitter Boat Show 1.320

Nombre de seguidors Facebook IDI 2.845

Nombre de seguidors Facebook Boat Show 4.732

Nombre de seguidors Instagram IDI 895

Nombre de seguidors Instagram Boat Show 2.149

Nombre de newsletters enviats per a emprenedors 2.500

Nombre de  seguidors Linkedin 1.200

Nombre de visualitzacions Youtube IDI 18.574

Nombre de notes de premsa enviades 67

Disseny Nombre de sol·licituds d’informació de marques i patents 35
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2. DETALL DE LA COMPOSICIÓ DEL COMITÈ PIBS

El Comitè Organitzador està format per:

■ Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
■ IDI
■ Conselleria de Mobilitat i Habitatge
■ Conselleria de Turisme i Esports del Consell de Mallorca
■ Ajuntament de Palma, Fundació Turisme Palma 365
■ Autoritat Portuària
■ Cambra de Comerç
■ AENIB
■ Instal·lacions nauticoesportives
■ Associació Clubs Nàutics IB
■ Associació provincial d’empresaris d’activitats marítimes 
de Balears
■ AEGY
■ BYBA

3. DETALL CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

a) Convenis amb entitats de l’àmbit local:

■ Ajuntament d’Eivissa (vigent): revisió i pròrroga 2020
■ Consell de Menorca (vigent): revisió i pròrroga 2020
■ PalmaActiva: Previst 2021
■ IFOC (Calvià): Previst 2021
■ Ajuntament de Manacor: Previst 2021

b) Convenis amb entitats privades o semipúbliques:

■ Col·legis professionals: conveni inicial amb el Col·legi Oficial 
de Llicenciats en Educació Física (COLEF). Signatura 2020.
■ Associació de Coworkings (COILLES): en temps d’espera.
■ Fundació Cibervoluntaris: signat i actiu.
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4. DETALL FORMACIÓ DE CREACIÓ D’EMPRESES

Data Títol Assistents

15/12/2020 Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor - Taller virtual. 17

26/11/2020 Mes de la Sostenibilitat Empresarial. Els ODS: riscos i oportunitats per a l’empresa. 10

24/11/2020 Mes de la Sostenibilitat Empresarial: consum responsable i Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aplicació a les empreses. 7

19/11/2020 Mes de la Sostenibilitat Empresarial: els ODS i la gestió de les persones. 8

19/11/2020 ferEmpresa. Espai de col·laboració entre persones emprenedores. FUEIB. 2

18/11/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: formes jurídiques, tràmits i subvencions-Premis Carnet Jove. 12

13/11/2020 Sessió formativa Pla d’empresa IES Ses Estacions. 15

12/11/2020 Mes de la Sostenibilitat Empresarial: La gestió ambiental en el compliment dels ODS. 11

11/11/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: Pla econòmic financer-Premis Carnet Jove. 13

10/11/2020 Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor-Taller virtual. 14

06/11/2020 Sessió formativa Pla d’empresa IES ses Estacions a Palma. 15

06/11/2020 Sessió formativa creació d’empreses IES Llucmajor. 8

06/11/2020 Sessió formativa creació d’empreses IES Llucmajor. 10

04/11/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla de màrqueting-Premis Carnet Jove. 13

03/11/2020 Sessió formativa creació d’empreses IES Llucmajor. 15

03/11/2020 Sessió formativa creació d’empreses. IES Llucmajor. 7

28/10/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: Anàlisi de la idea de negoci-Premis Carnet Jove. 13

29/09/2020 Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor-Taller virtual. 14

29/09/2020 Taller en línia d’eines digitals per a l’emprenedoria. Es Raiguer. 9

22/09/2020 Taller d’habilitats digitals per cercar feina. Es Raiguer. 3

13/07/2020 Sessió d’adaptació al nou escenari covid-19. COLEF. 9

25/06/2020 Com fer una bona comunicació en crowdfunding? 9

23/06/2020 Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor-Taller virtual. 9

17/06/2020 Finançament participatiu. Crowdfunding-Crowdlending. 20

11/06/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: formes jurídiques, tràmits i subvencions. 11

04/06/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla econòmic-financer. 15

28/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla de màrqueting. 16

27/05/2020 Webinar sector comerç. Com ens podem adaptar a les noves circumstàncies? 12

21/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: Anàlisi de la idea de negoci. 12

19/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: formes jurídiques, tràmits i subvencions-SECOT. 20

14/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: formes jurídiques, tràmits i subvencions. 27

12/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla econòmic-financer-SECOT. 20

07/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla econòmic-financer. 30

05/05/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla de màrqueting-SECOT. 20

30/04/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: pla de màrqueting. 36

29/04/2020 Taller REAS Estratègia en el nou escenari. 6

28/04/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: anàlisi de la idea de negoci-SECOT. 20

28/04/2020 Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor-taller virtual. 31

23/04/2020 Taller Virtual de Creació d’Empresa: anàlisi de la idea de negoci. 30

12/03/2020 Tallers de Creació d’Empresa a Menorca: formes jurídiques, tràmits i subvencions. 13

04/03/2020 Tallers de Creació d’Empresa a Menorca: pla econòmic-financer. 13

21/02/2020 Formació pla d’empresa. IES Francesc de Borja Moll, Palma. 13

18/02/2020 Criteris de validació de plans d’empresa a Menorca. 10

13/02/2020 Tallers de Creació d’Empresa a Menorca: pla de màrqueting. 24

06/02/2020 Formació pla d’empresa FPGM família agrària. IES Son Ferriol, Palma. 26

05/02/2020 Formació pla d’empresa. IES Josep Sureda i Blanes, Palma. 11

30/01/2020 Tallers de Creació d’Empresa a Menorca: anàlisi de la idea de negoci. 21

14/01/2020 Pla Econòmic financer: claus per a la validació del negoci. IES Francesc de Borja Moll, Palma. 30

08/01/2020 Formació pla d’empresa. IES Francesc de Borja Moll, Palma. 28
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5. DETALL PREMIS ICAPE

■ Primer premi per a Casa saludable, de CIFP Joan Taix, amb una 
dotació de 1.500 euros.
■ Segon premi per a Tu mateix coop, de CIFP Joan Taix, amb una 
dotació de 700 euros.
■ Accèssits per a Beewax, de l’IES Maria Àngels Cardona, i per 
a Esnap, del CIFP Francesc de Borja Moll, amb una dotació 
de 300 euros.

La segona convocatòria dels premis s’avaluaren en format vídeo 
degut a l’alerta sanitària. El dia 17 d’abril es reuní el jurat i els 
guanyadors varen ser:

■ Primer premi per a UEPP Pagès, de l’IES Blanca Dona, amb una 
dotació de 1.500 euros.
■ Segon premi per a YNG’S Club, de l’IES Blanca Dona, amb una 
dotació de 700 euros.
■ Accèssits per a Estribot, de l’IES Son Rullan, i per a NeckLator, del 
CIDE, amb una dotació de 300 euros.

6. DETALL ACTIVITAT CÀTEDRA ICAPE

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau d’Administració d’Empreses, Turisme, 
Relacions Laborals i doble grau d’Administració d’Empreses i Dret
■ Assignatura: Creació d’empreses
■ Ponent: Eduard Vilanova
■ Data: 09/03/2020
■ Horari: 15.00 a 16.30 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 15 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau d’Edificació
■ Assignatura: Economia i Empresa
■ Ponent: Eduard Vilanova
■ Data: 23/04/2020
■ Horari: 9.00 a 11.00 hores
■ Lloc: videoconferència
■ Nombre d’assistents: 15 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau de Bioquímica
■ Assignatura: Projectes en bioquímica i biologia molecular
■ Ponent: Jose Antonio Caldés
■ Data: 04/05/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: videoconferència
■ Nombre d’assistents: 7 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau de Fisioteràpia
■ Assignatura: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris 
■ Ponent: Jose Antonio Caldés
■ Data: 07/05/2020
■ Horari: 17.30 a 19.30 hores
■ Lloc: videoconferència
■ Nombre d’assistents: 25 persones
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Taller de foment de la cultura emprenedora: Doble grau d’Administració d’Empreses i Turisme
■ Assignatura: Estratègia Empresarial
■ Ponent: José Antonio Caldés
■ Data: 07/10/2020, de 15.00 a 16.15 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 35 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau de Relacions Laborals
■ Assignatura: Introducció a l’Empresa
■ Ponent: José Antonio Caldés
■ Data: 20/10/2020, de 17.00 a 18.30 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 35 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
a Mallorca. Grau d’Enginyeria Informàtica, Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau 
d’Enginyeria Telemàtica i Grau d’Enginyeria Telemàtica
■ Assignatura: Empresa
■ Ponent: José Antonio Caldés
■ Data: 26/10/2020, de 11.30 a 13.30 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’inscrits: 40 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
■ Assignatura: Empresa
■ Ponent: Eduard Vilanova
■ Data: 27/10/2020, de 9.30 a 11.30 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’inscrits: 40 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau d’Administració d’Empreses
■ Assignatura: Gestió de la Innovació
■ Ponent: Irene Llull
■ Data: 05/11/2020, de 18.00 a 19.30 hores
■ Lloc: videoconferència
■ Nombre d’inscrits: 15 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Grau de Biologia
■ Assignatura: Redacció i Execució de Projectes
■ Ponent: Eduard Vilanova
■ Data: 10/11/2020, d’11.00 a 13.00 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 46 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Màster Biotecnologia Aplicada
■ Assignatura: Transferència de Tecnologia, Protecció de Resultats 
de la Investigació
■ Ponent: Jose Caldés
■ Data: 20/11/2020, de 9.00 a 11.00 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 12 persones

Taller de foment de la cultura emprenedora: Màster Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
■ Assignatura: Seminaris de Desenvolupament i Innovació
■ Ponent: Eduard Vilanova
■ Data: 26/11/2020, de 17.00 a 19.00 hores
■ Lloc: UIB
■ Nombre d’assistents: 9 persones
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Càpsules d’èxit professional
Pensament creatiu per a emprenedors: deixa fluir les teves idees
■ Descripció: El pensament de dissenyador (design thinking) és 
una metodologia que permet crear idees i conceptualitzar-les. 
Aquesta càpsula ajudarà a entendre d’on sorgeixen les idees i les 
oportunitats d’innovació: ideació, invenció, descobriment i disseny.
■ Ponent: César Lorente, professor de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia Evolutiva de la Universitat de les Illes Balears i fundador 
de Motivapedia.
■ Data: 20/02/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: Ed. Antoni Maria Alcover i Sureda
■ Nombre d’assistents: 6 assistents

Transforma ràpidament la teva idea en un negoci real: Lean StarUp I
■ Descripció: Cada vegada més persones decideixen crear el seu 
propi projecte, en lloc de treballar per un altre. El premi és gran: 
aconseguir una major llibertat econòmica i de temps en la teva 
vida. El camí és tan apassionant com ple de trampes. Per això, 
practicarem les 3 fases de la metodologia més avançada del món 
per emprendre (Lean Startup): com convertir una idea en un 
model de negoci, com identificar les parts amb més risc i com 
testar la teva idea per validar el seu èxit.
■ Ponent: Javier González, fundador de Visual Factori
■ Data: 03/03/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: Ed. Antoni Maria Alcover i Sureda
■ Nombre d’assistents: 3 persones

Vols entendre el món que t’envolta? Doncs, això és màrqueting
■ Descripció: L’objectiu d’aquest taller és adquirir una visió integral 
del màrqueting i la importància de satisfer les necessitats del 
consumidor. Aprendràs el paper del màrqueting en línia, les 
estratègies del inbound marketing, la generació de contingut 
de qualitat que aporti valor, a més de les eines i tecnologies 
aplicades del màrqueting.
■ Ponent: Francisco Rejón, professor del Departament d’Economia 
de l’Empresa de la Universitat de les Illes Balears 
■ Data: 23/04/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 72 persones
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Lideratge emprenedor i innovació
■ Descripció: Treballar per un altre pot estar bé. Però hi ha una 
altra opció que no ens solen ensenyar: com crear el teu propi 
projecte. Un camí tant apassionant com ple de trampes. El premi 
és gran: desplegar tot el teu potencial creatiu, aconseguir una 
major llibertat econòmica i de temps a la teva vida. Si sents que 
et crida aquesta opció, et convidem a aquesta càpsula formativa: 
Com reconeixes a un emprenedor?; On cal mirar per veure 
oportunitats?; CANVAS. Eina per dissenyar, analitzar i inventar 
negocis; i Lean Start-up: introducció al nou mètode per llançar una 
idea, que està revolucionant el món de l’emprenedoria
■ Ponent: Javier González, fundador de Visual Factory i professor 
de l’ESERP Business School
■ Data: 07/05/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 71 persones

Experiència en primera persona: el cas de VEnvirotech
■ Descripció: La startup que utilitza bacteris per crear plàstic 
biodegradable va sorgir del programa d’emprenedoria Yuzz 
(Explorer). Fins aleshores, ha participat en el Fons d’Emprenedors 
de la Fundació Repsol, el Clean Tech Camp i ha aixecat rondes per 
valor de més de 2 milions d’euros. Coneixerem de primera mà el 
seu projecte, la seva història i compartiran les claus que han après 
al llarg del camí.
■ Ponent: Noelia Márquez, Cofunder i CEO Venvirotech
■ Data: 11/06/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 29 persones

Pensament creatiu per a emprenedors: deixa fluir les teves idees
■ Descripció: El pensament de dissenyador (design thinking) és 
una metodologia que permet crear idees i conceptualitzar-les. 
Aquesta càpsula t’ajudarà a entendre d’on sorgeixen les idees i les 
oportunitats d’innovació: ideació, invenció, descobriment i disseny.
■ Ponent: César Llorente, fundador de Motivapedia i professor 
de la UIB
■ Data: 15/10/2020
■ Horari: 12.00 a 13.30 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 36 persones

Superpoders per a futurs emprenedors
■ Descripció: 
■ Ponent: Pedro Olivares, expert en gestió del canvi
■ Data: 22/10/2020
■ Horari: 12.00 a 14.00 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 20 persones
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Preparats per al Màrqueting 4.0: la transformació digital i l’ús de les xarxes socials 
en les estratègies de màrqueting
■ Descripció: segur que has sentit a parlar del màrqueting en 
línia, però, tens clar què vol dir?, per a què serveix?, o quines són 
les tendències que marcaran el futur pròxim? En aquesta càpsula 
aprendràs el paper que exerceix el màrqueting en línia, els models 
de negoci en línia actuals i la importància de gestionar una marca 
per aconseguir el teu màxim potencial
■ Ponent: Fran Rejón, professor del Departament d’Economia 
de l’Empresa de la UIB
■ Data: 29/10/2020
■ Horari: 12.00 a 13.30 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 34 persones

Com convertir una idea en un negoci real: disseny i llançament de models de negoci
■ Descripció: fa temps que fas voltes a una idea de negoci, però 
tens mil dubtes que t’aturen? O, simplement t’atreu la idea 
de crear el teu propi projecte en el futur en lloc de treballar per 
al projecte d’un altre? Si és així, aquesta càpsula és per a tu. 
Treballarem els models de negoci, què són i com funcionen?; 
CANVAS: la millor eina per dissenyar, analitzar i inventar negocis; 
com dissenyar models de negoci potents, innovadors i rendibles?
■ Ponent: Javier González, fundador de Visual Factory i professor 
de l’ESERP Business School
■ Data: 12/11/2020
■ Horari: 12.00 a 13.30 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 38 persones

Tendències i oportunitats digitals: tot el que pugui ser software serà software
■ Descripció: l’agost de 2011, Marc Andreessen, fundador 
de Netscape, raonava que la tecnologia digital era prou madura 
i potent com perquè el programari es «mengés el món» i que, 
en el futur, «qualsevol empresa necessitaria convertir-se en una 
empresa de programari». Al 2011 quasi no es parlava d’intel·ligència 
artificial, ni d’aprenentatge automàtic (machine learning) o 
d’aprenentatge profund (deep learning). Nou anys després, 
aquesta predicció sembla que es confirma. Què podem fer per 
adaptar-nos-hi?
En la conferència es presentaran les noves tecnologies que 
canviaran els models de negoci actuals, així com les eines de què 
disposam per crear els negocis del futur.
■ Ponent: Benjamí Villoslada, bitòleg i cofundador de Menéame 
Comunicacions
■ Data: 26/11/2020
■ Horari: 12.00 a 13.30 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 26 persones
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Liderar amb propòsit: una història emprenedora en primera persona
■ Descripció: Sunshine Embassy és un espai de coliving a Mallorca 
que allotja a una comunitat internacional d’emprenedors 
d’impacte. Coneixerem, de la mà de la fundadora, el projecte, 
la seva història i perspectiva sobre la importància de tenir un 
propòsit en la carrera de l’emprenedoria, i de com aquest és un 
dels factors diferencials per tenir èxit.
■ Ponent: Paula Bublay, fundadora de Sunshine Embassy
■ Data: 03/12/2020 
■ Horari: 12.00 a 13.30 hores
■ Lloc: en línia
■ Nombre d’assistents: 37 persones

Vine a trobar col·laboradors per al teu projecte empresarial. Taller ferEmpresa
■ Descripció: Tens un projecte que vols posar en marxa però 
necessites col·laboradors perquè es faci realitat? En aquest 
taller treballarem l’automotivació. Us proposem un espai, amb 
dinàmiques divertides, on pugueu relacionar-vos i conèixer-vos 
per aconseguir possibles cooperacions.
■ Ponent: Lina Torres, coach i formadora motivacional. Amb una 
trajectòria de 20 anys com a gestora de projectes en el GOIB i 
impartint tallers creatius de motivació personal i professional.
■ Data: 19/11/2020
■ Horari: 12 a 14 hores
■ Inscrits: 18 persones
■ Assistents: 2 persones
■ Lloc: Aula AB21, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
(campus UIB)
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7. DETALL DE FORMACIÓ INTERNA

Formació específica: cursos, congressos i xerrades

Acció formativa Lloc d’impartició Hores Dia Destinatari

Formació hores extraordinàries Sala de Premsa Conselleria 1,5 h 30 de gener de 2020 Tot el personal de l’IDI

Taller de sensibilització de seguretat vial Sala de Premsa Conselleria 1,5 h 22 de gener de 2020 Sonia Martínez 

Silvia Castro 

Carmina Muñoz 

Lucia Matas 

Marina Noguerol 

Joana Maria Miquel

Introducció als ODS Sala de Premsa Conselleria 3 h 20 de febrer de 2020 Tot el personal de l’IDI

Com integrar els ODS Sala de Premsa Conselleria 4,5 h 13 de març de 2020 Alejandra Gelabert  

Marina Noguerol 

Pilar Jordi 

Sonia Martínez 

Pere Jiménez 

Nico Giraldo 

Miguel Ángel López 

Jaume Payeras 

Marta Riutord

BCorps y la Evaluación de Impacto B, Barcelona 

Centro de Diseño

En línia 3 h 25 de març de 2020 Beatriz Pino 

Cristina Santandreu

Implantació dels ODS (consultors) En línia 2 h 15 d’abril de 2020 Alejandra Gelabert  

Pilar Jordi 

Sonia Martínez 

Pere Jiménez 

Jaume Payeras 

Marta Riutord

Curs eines Google En línia 4,5 h 26 de maig de 2020 

2 de juny de 2020 

9 de juny de 2020

Alejandra Gelabert 

Amaia Salanueva Sanz 

Bárbara Beltran 

Catalina Frau Sitges 

Cristina Santandreu 

Isabel Valle 

Jaume Payeras 

Joana M. Miquel 

Miguel Ángel López 

Marga Vidanya 

Maria del Carmen Muñoz 

Neus Oliver Oliver 

Nicolás Giraldo Pujol 

Práxedes Fernández 

Vílchez 

Rosa Llobera Gili 

Silvia Castro Navarro 

Fina Linares Capó 

Marta Riutord

Curs de reempresa En línia 18 h 10 de juny de 2020 

16 de juny de 2020 

23 de juny de 2020 

30 de juny de 2020 

3 de juliol de 2020 

8 de juliol de 2020

Alejandra Gelabert 

Amaia Salanueva Sanz 

Miguel Ángel López  

Nicolás Giraldo Pujo 

Pere Jiménez 

Pilar Jordi 

Leonor Font 

Sonia Martínez 

Marta Riutord
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Acció formativa Lloc d’impartició Hores Dia Destinatari

Formació COVID-19 d’oficines i despatxos En línia 1 h 19 de juny de 2020 

23 de juny de 2020

Tot el personal de l’IDI

Formació Clúster Managers Clústers Industrials Illes 

Balears

En línia 9 h 26 de novembre de 2020 

3 de desembre de 2020 

10 de desembre de 2020

Marga Vidaña 

Beatriz Pino 

Francisca Ferragut

Formació Gladtolink En línia H 16 de desembre de 2020 

18 de desembre de 2020

Ignacio Lladó 

Francesc Xamena

Formació Gladtolink En línia 10 h 11 de desembre de 2020 

18 de desembre de 2020

Beatriz Pino

Alejandra Gelabert 

Pilar Jordi 

Marta Riutord

Fórum sobre eficiencia en la gestión de agua y 

plásticos en el sector hotelero

Fundació Amadip Esment 12 h 20 i 21 de febrer de 2020 Jaume Payeras

Régimen jurídico de la protección de datos. 

Jurisprudencia reciente

En línia 20 h 23 i 24 octubre 2020 Rosa Llobera Gili

Seminari «Les noves formes de selecció de personal 

dels empleats públics»

Presencial 2 h 22 d’octubre de 2020 Catalina Alcover Busquets 

Rosa Llobera Gili

Seminari «Eficiència i eficàcia en la gestió pública» Presencial 2 h 1 d’octubre de 2020 Catalina Alcover Busquets 

Rosa Llobera Gili

Seminari «La protecció de dades a les administracions 

públiques»

Presencial 2 h 12 novembre de 2020 Rosa Llobera Gili

Curs «Mesures i accions per a la dinamització 

comercial i la revitalització urbana»

En línia 20 h 22 octubre de 2020 

29 octubre de 2020 

5 novembre de 2020 

12 novembre de 2020 

19 novembre de 2020

Bàrbara Beltrán García 

Neus Oliver

Curso básico PRL de oficinas y despachos En línia 30 h 3 novembre-1 desembre 

de 2020

Sonia Martínez

Curs de Community Manager En línia 500 h Octubre de 2020-febrer 

de 2021

Pilar Jordi

8. DETALL MÒDULS AUDIOVISUALS ILS

S’han realitzat sis mòduls de formació per fer en línia sobre els 
conceptes de la petjada de carboni. Aquests mòduls són:

■ Què és Indústria Local Sostenible. L’efecte hivernacle. Gasos 
d’efecte hivernacle.

■ Conceptes generals de petjada de carboni. Petjada de carboni: 
corporativa o de producte. Registre CAIB per a empreses de més 
de 50 treballadors.

■ Petjada de carboni corporativa: metodologia i protocols 
existents. Càlcul de la petjada de carboni corporativa.

■ Petjada de carboni de producte o servei: metodologia i protocols 
existents. Càlcul de la petjada de producte o servei.

■ ISO 14064-1. Quantificació i informe de les emissions d’efecte 
hivernacle. Elaboració d’un pla de millora.

■ Experiències i millors pràctiques.


