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El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar 
oficialment la COVID-19 com a pandèmia, atesa la preocupant expansió que havia 
pres aquest nou virus arreu del món i la necessitat existent de poder controlar-ho.

En aquest sentit i tres dies més tard, el Govern de l’Estat va declarar l’Estat d’Alarma 
com a mesura per aplicar el confinament de la ciutadania i, d’aquesta manera, 
afavorir l’aïllament social i evitar els increments exponencials en el nombre de 
contagis i la saturació hospitalària. D’altra banda, aquest Estat d’Alarma ha 
suposat una aturada de gran part del teixit econòmic i productiu de tot el conjunt 
del país.

Ara, ens trobam en una nova fase de la pandèmia que ens permet pensar en el dia de 
demà, és a dir, en les mesures de reactivació econòmica que s’hauran de prendre per 
recuperar l’activitat i iniciar el camí de la recuperació.

FONAMENTS

Per això l’Ajuntament de Felanitx posa en marxa iniciatives que contribueixin al 
creixement econòmic o que almenys pal·liïn d’alguna manera els efectes d’aquesta 
crisi que, a més de sanitària, és ja econòmica.

Emmarcat com un Pla d’acció de mesures econòmiques encaminades a pal·liar els 
efectes que està provocant la situació de crisi sanitària i l’estat d’alarma decretat. 
Té l’objectiu de dissenyar un marc d’actuació i prendre les mesures oportunes per 
afavorir la recuperació econòmica, la creació de llocs de treball i desenvolupar les 
polítiques socials necessàries per pal·liar els efectes provocats per la pandèmia.

Aquest pla ha estat el·laborat per l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx, 
amb la col·laboració de totes les formacions polítiques amb representació, que 
han aportat distintes propostes. Arribats en aquest punt i amb l’esperit de total 
col·laboració, lleialtat, i de no deixar cap felanitxer i felanitxera enrere.



3. MESURES FISCALS (TRIBUTS I IMPOSTOS)

L’Ajuntament treballarà amb la màxima garantia i eficiència en la gestió dels recursos 
municipals i garantirà en tot moment l’equilibri pressupostari i desplegament de 
mesures fiscals que tenen per objectiu sortir de la crisi i la regeneració del teixit 
econòmic i social.

• S’agilitzarà el pagament a proveïdors per a no deteriorar la seva liquiditat.

• Executar les inversions previstes en els pressupostos municipals d’aquest exercici 
perquè la contractació pública serveixi com a palanca d’activació de sectors 
econòmics locals tan importants com la construcció, la indústria i els serveis.

• Suprimir el cànon per a les concessions de llocs al mercat municipal.

• No cobrar OVP (taules i cadires) 2021.

• Minvar la taxa de fems a tots els negocis que, per la DEA, han tingut tancat.

• No cobrar la taxa de llicències d’obertura a nous negocis.

1. MESURES EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ

• Punt d’informació i finestreta única i simplificar els processos administratius.

• Simplificar la tramitació i agilitzar el procés per a la concessió de llicències 
urbanístiques.

• Assessorament a la ciutadania en general sobre ajudes i bonificacions,  amb 
especial atenció als autònoms.

• Reduir el temps d’espera per a l’obtenció de llicències.

• Suspensió de la cessió d’espais municipals fins que la situació ho permeti centres 
cívics i escoles rurals.

2. MESURES EN FUNCIÓ PÚBLICA
• Dotar el teletreball 100% efectiu adaptant el decret de teletreball de la CAIB. 

Impulsar la plena digitalització de l’Ajuntament perquè els treballadors municipals 
puguin fer teletreball segons els requisits i condicions del decret municipal.



4. PROPOSTES PER ESTIMULAR L’ECONOMIA LOCAL

Mesures que tenen com a objectiu protegir treballadors, autònoms i empreses; i 
minimitzar l’impacte en l’economia per facilitar una ràpida recuperació.

• Bonificar l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per a les reformes de 
locals comercials fins al 95%. Es facilitarà l’adaptabilitat de l’acció comercial 
davant possibles canvis o orientacions del negoci, així com la instal·lació de nous 
emprenedors.

• Augmentar les subvencions dirigides a modernització digital dels comerços ja 
existents.

• Augmentar la partida de subvencions a les associacions de comerciants i 
empresaris.

• Fomentar els mercats de proveïments, especialment els productors ecològics, 
producte local i km 0.

• Realitzar campanyes de consum producte local i artesà.

• Pla de millora d’espais públics i reforçar la jardineria amb un pla d’embelliment.

• Elaborar una plataforma market place i/o adherir-se a les plataformes web del 
CIM i GOIB per venda de producte de Mallorca.

• Dur a terme cursos de formació per a comerciants i empresaris.

• Creació de mapes de producte local i comerços amb un directori de tot el terme 
municipal.

• Impulsar la creació de microempreses.

• Constituir la mesa de Comerç i la mesa d’Indústria.

• Augmentar la promoció turística i la presencia a les fires turístiques de seguida 
que sigui possible la seva organització.

• Ajudes als establiments per adaptar-se als requisits preventius després del 
confinament.

5. AJUDES A LES PERSONES

Els drets han d’estar garantits per a totes les persones, de tots els trams d’edat, es 
farà especial atenció als que pateixen situacions de vulnerabilitat, es reconeixerà 
la diversitat com un valor i s’assegurarà la igualtat d’oportunitats i de gènere. 
Tots els felanitxers i felanitxeres tenen dret a viure amb les necessitats vitals 
bàsiques cobertes.

• Crear una mesa d’agents socials del municipi per treballar de manera coordinada 
a fi d’optimitzar recursos existents. 

• Augment de l’import de les prestacions per a adquisció de  productes bàsics.

• Reforçament del servei d’atenció de Serveis Socials.

• Augmentar la partida destinada a les ajudes d’emergència social, que permetran 
a les famílies en situació de vulnerabilitat pagar impostos, el menjador escolar, 
adquisició de llibres i material escolar, i les ajudes de transport escolar de primària 
i secundària etc. Aquesta partida es podrà anar incrementant al llarg de l’any.

• Assegurar la dotació de personal qualificat a tots els serveis i a tot el recorregut 
que fan les dones. 

• Obertura dels horts urbans.

• Instal·lació de noves zones d’aparcaments bicicleta i fomentar el seu ús.



7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

• Celebrar assamblees sectorials i ciutadanes, per estrènyer relacions amb les 
associacions que poden col·laborar amb l’Ajuntament.

• Realitzar una consulta mitjançant una enquesta per saber quina valoració podran 
tenir per a la ciutadania les mesures aplicades i si el seu impacte serà positiu o 
negatiu.

• Crear un “Banc de temps”.

• Crear xarxes de voluntariat actives i coordinades per l’Ajuntament.

• Fomentar cooperatives de petits productors, amb una plataforma online per la 
promoció i distribució.

8. INNOVACIÓ
• Assegurar l’accés a equipament informàtic i connexió a internet als escolars.

• Constituir la Comissió d’Innovació i Tecnologia amb els voluntaris de la Tech 
Weekend.

• Facilitar el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi i repensar la xarxa 
wifi pública. Adhesió al programa WiFi4EU de la Comissió Europea.

• Definir una línia d’innovació i crear un viver d’empreses sobre aquesta, dotar-lo i 
acompanyar-lo.

• Establir mecanismes d’interrelació amb l’FP dels centres escolars del municipi per 
garantir les sortides professionals.

• Promoció de la innovació tecnològica per la celebració de l’edició 2021 de la Tech 
Weekend.

6. MESURES EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ, CULTURA,
ESPORTS I JOVENTUT

Entenem l’accés a la cultura, l’esport i l’educació com a drets bàsics que cal 
garantir. Si volem una ciutadania formada, crítica, creativa, saludable, cal 
donar tots els instruments per poder desenvolupar totes aquestes capacitats en 
condicions d’igualtat, i en especial protegir el teixit cultural que és un dels més 
vulnerables davant aquesta crisi.

• Habilitar espais municipals com a aules d’estudi.

• Desenvolupar campanyes dissenyades per experts i per poder difondre amb les 
xarxes socials la prevenció en temes de salut. 

• Facilitar formació al diferent personal que farà feina amb nins i joves sobre les 
possibles conseqüències a nivell psicològic.

• Oferir formació online amb diferents recursos del tipus: com comunicar-se online amb 
clients/alumnes/proveïdors, etc. retoc d’imatges, xarxes socials i pàgines web etc.

• Potenciar les colònies o estades d’un/dos dies per anar recuperant l’autoestima 
dels més petits, sempre i que resulti segur per a tothom. 

• Ajuts a la producció del sector cultural (concursos, contractació...).

• Creació d’un fons de suport a la creació cultural i artística, per ajudar els 
processos creatius.

• Apostar per la descentralització de la cultura i engrandir el programa cultural a 
tot el terme municipal.

• Abans de finalitzar l’any 2020 dur a terme un reconeixement als nins i nines que 
amb exempleritat han sofert el confinament.

• Garantir l’accés universal a la pràctica de l’esport: atendre totes les sol·licituds 
de subvencions per a la pràctica esportiva individual i col·lectiva, i assegurar 
tarifes específiques d’accés a la xarxa d’equipaments esportius per a persones de 
segments de la població amb necessitats especials o en risc d’exclusió social. 

• Donar suport als clubs esportius i esportistes individuals per donar resposta a les 
seves necessitats actuals.

• Implantar la recepta esportiva, en coordinació amb el suport del servei de salut.

• Apropar l’esport a la població a través de les xarxes amb classes online de les 
activitats dirigides que es desenvolupen a les instal·lacions municipals.




