Pla de reactivació
econòmica i social

4 eixos
10 línies - 74 mesures
88.812.000 €
La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

L’economia
Reacciona
21.001.000 €

Els municipis
Reaccionen
39.830.000 €

El Consell
Reacciona
2.947.000 €

Els municipis
Reaccionen
L’Administració més propera a la ciutadania necessita poder
arribar a tots els mallorquins i mallorquines en condicions
d’equitat social i posant-los a l’abast les mesures necessàries
perquè puguin fer les seves funcions en uns moments tan difícils.
El Consell reforça una de les seves funcions més importants: el
paper de suport als municipis de Mallorca, per invertir i reactivar
el teixit comercial i productiu en clau municipal.

3.1 Mallorca Activa ................................1.570.000 €
3.2 Impuls a la sostenibilitat municipal ....36.500.000 €
3.3 Suport a la gestió municipal...........1.760.000 €

3. Els municipis Reaccionen
3.1 Mallorca activa
El Pla Mallorca Reacciona ofereix als municipis la
col·laboració del Consell per elaborar els seus plans
locals d’ocupació i de reconstrucció, adaptats a les
necessitats del mercat laboral i del teixit productiu de
cada localitat en aquest període de crisi, adaptant les
eines de formació i establint prioritats en les iniciatives
sociolaborals que es posin en marxa a cada localitat.

3.2 Impuls a la sostenibilitat
municipal
Mesures que permetran donar un nou impuls i ajudar a
generar ocupació directa. El compromís del Consell de
Mallorca amb els municipis inclou el finançament per a
la inversió en infraestructures necessàries per a cada
municipi, que aporten valor i milloren els serveis per a la
població, i que dinamitzen l’economia estimulant la
feina de les empreses contractistes que concorren a les
convocatòries.

Els municipis
Reaccionen
39.830.000 €

3. Els municipis Reaccionen
3.3 Suport a la gestió
municipal
El Consell es posa a disposició dels ajuntaments per
elaborar eines de gestió i assessorament en matèria
jurídica, econòmica, tecnològica i tècnica que necessiten
els consistoris per atendre la demanda de serveis de la
ciutadania, amb criteris d’equitat territorial.

Els municipis
Reaccionen
39.830.000 €

3. Els municipis Reaccionen
3.1 Mallorca Activa
3.1.1 Plans d’ocupació i
reconstrucció municipal
Suport als ajuntaments per dissenyar un pla
d’actuació –ocupació o reconstrucció municipal–
adaptat a la realitat de cada municipi. Col·laboració
del Consell en iniciatives dirigides a incentivar
l’ocupació i generació de nou teixit empresarial.

3.1.2 Plataforma digital
de formació
Suport als ajuntaments per oferir formació
actualitzada adaptada a les noves necessitats
detectades en el mercat laboral local.

3.1.3 Polítiques actives
d'ocupació
Suport al municipis per a la gestió de les
polítiques actives d’ocupació del SOIB.
Plataforma d’ocupació.

3.1.4 Xarxa Jove
Provisió als municipis de professionals tècnics de
grau mitjà per planificar, organitzar i avaluar les
polítiques locals en matèria de joventut.

3.1.5 Escola de margers
Creació d’una escola-taller de capacitació
professional, especialment dedicada a
professionals de la construcció, dirigida a
l’especialització en la tècnica de la pedra en sec.

3. Els municipis Reaccionen
3.2 Impuls a la sostenibilitat municipal
3.2.1 Serra de Tramuntana

3.2.3 Sostenibilitat als municipis

Pla de millora d’espais de la Serra de Tramuntana.

Pla per millorar la sostenibilitat als municipis, en

Nova línia de subvencions a ajuntaments per

el marc del Pacte de batles i batlesses per a

fomentar obres públiques destinades a la millora i

l’energia sostenible i el clima.

embelliment d’accessos a pobles i espais
emblemàtics.

3.2.2 Serveis i infraestructures
Pla d’inversions municipals per millorar serveis i
infraestructures públiques. Línia d’inversions per
obres d’interès municipal a totes les localitats de
Mallorca.

3.2.4 Pla de millora
infraestructures sostenibles
Accions que faciliten inversions en
infraestructures municipals que permeten
l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de
gasos contaminants segons la línia marcada pels
objectius de desenvolupament sostenible.

3. Els municipis Reaccionen
3.2 Impuls a la sostenibilitat municipal
3.2.5 Pla de mobilitat sostenible
Inversions en l’àmbit municipal per aconseguir
una mobilitat més racional i el foment dels
vehicles no contaminants.

Els municipis
Reaccionen
39.830.000 €

3. Els municipis Reaccionen
3.3 Suport a la gestió municipal
3.3.1 Finestreta única
Creació d’un servei, digital i presencial, que
permetrà la simplificació màxima dels tràmits
administratius.

3.3.2 Assessorament en línia als
ajuntaments i ciutadania
Ajuntaments: web d’informació i consulta sobre

3.3.3 Assistència tècnica
El Consell reforça la cooperació amb els municipis
amb la prestació de serveis d’assessoria tècnica,
jurídica, econòmica i tecnològica als ajuntaments.

3.3.4 Promoció economia local
Promoció de l’economia local als municipis amb el
foment de les activitats econòmiques i les inversions
relacionades amb el producte de Mallorca, el petit
comerç i les fires i mercats.

tota la normativa relacionada amb la COVID-19.
Ciutadania: espai web amb totes les ofertes
d’activitats en línia del Consell.
Apartat sobre les ajudes: espai de nova creació
on hi haurà la informació i forma de contacte de
totes les ajudes per a empreses, autònoms i
ciutadania (aquesta setmana estarà actiu).

3.3.5 Urbanisme municipal
Servei de planejament i millora de la tramitació
urbanística municipal. Impuls a l’actualització del
planejament dels municipis. Ajuda a la simplificació
administrativa.

