
MALLORCA REACCIONA 
 

PLA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DE MALLORCA 

 

 



 

 

 

 

 

EL CONSELL DESTINA 89 MILIONS Al SEU 'PLA MARSHALL' PER A 

REACTIVAR MALLORCA 

 

 

TINDRÀ QUATRE EIXOS PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE PERSONES, SECTORS I 
AJUNTAMENTS 

 

El Consell de Mallorca va presentar  el seu 'Pla Marshall' per a la reactivació econòmica i social de l'illa amb una inversió  

inicial de 89 milions, però que podria arribar als 100 segons la presidenta Catalina Cladera. Es dirà "Mallorca Reacciona" i 

comptarà amb quatre principals eixos, deu línies d'ajudes i fins a 72 mesures. "Es tracta d'un pla de xoc que ens ha de 

servir com a full de ruta per al futur de Mallorca sota la triple sostenibilitat", va explicar Cladera durant la seva 

compareixença en la qual va estar acompanyada per les vicepresidentes *Bel Busquets i Aurora Ribot. 

 

Tot seguit us presentem el Pla tal i com ha estat publicat pel Consell de Mallorca 





Mallorca 
Reacciona
El món afronta a hores d’ara una lluita global contra els efectes de la 
pandèmia causada per l’expansió del coronavirus SARS-CoV-2. Una lluita 
doble: d’una banda, per fer remetre els efectes devastadors de la malaltia 
en els humans. La facilitat de transmissió i les complicacions mèdiques 
que provoca han deixat un balanç encara obert de prop de 3,5 milions de 
contagis repartits per gairebé tot el planeta i una xifra de morts que 
s’acosta als 250.000. Un balanç obert, perquè arribats en aquest punt 
estam a l’espera de poder sintetitzar un medicament que sigui fiable per 
combatre el virus i els assajos clínics iniciats no han aconseguit la síntesi 
d’una vacuna que pugui prevenir i acotar la propagació del virus.  

El confinament i l’observació de les mesures bàsiques d’higiene i de 
distanciament social han estat les grans armes que les administracions 
de tot el món han hagut de fer servir per incrementar el control de la 
pandèmia en aquesta primera fase d’expansió. 



En el moment en què encara és necessari respectar totes les precaucions 
possibles per mantenir la guàrdia alta contra el virus, també és 
imprescindible que es defineixin les polítiques públiques que hauran 
d’afrontar la reactivació social i econòmica a tot el món, especialment de 
les àrees que han hagut de frenar de manera més brusca les seves 
entrades econòmiques. Els efectes del confinament i l’aturada de tota 
l’activitat econòmica es constitueixen en realitat com una segona onada 
de la COVID-19, que s’abraona sobre administracions, empreses i el seu 
personal en forma de dèficit i deute, aturada de l’activitat i pèrdua de 
llocs de feina. 

Les administracions i els poders públics, al capdavant de tota la societat, 
tenen la responsabilitat d’arbitrar les mesures necessàries per afrontar 
aquesta crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19. I no 
es tracta de trobar solucions locals a un problema mundial. El món 
globalitzat exigeix ara respostes conjuntes a problemes que afecten el 
conjunt de la humanitat. Cal evitar que aquesta nova crisi es torni a 
acarnissar amb aquells que ja varen ser damnificats en la davallada de 
l’economia mundial de 2008. Per això, els plantejaments globals, 
adaptats a les nostra realitat local a Mallorca, ha de tenir un clar 
component social: de la crisi, en sortirem tots junts, perquè ningú pot 
tornar a quedar enrere.



Les xifres macroeconòmiques que començam a rebre confirmen la 
magnitud de la crisi econòmica que afrontam. Una economia lligada 
fortament al turisme, com la de Mallorca, podria caure un 28 % el 2020, a 
causa de la paralització en sec de l’activitat i la recuperació que s’espera 
que pugui manifestar serà lenta, atès que el restabliment del règim de 
viatges i estades previ al març d’enguany quedarà necessàriament 
condicionat a l’adopció de grans mesures de seguretat per evitar 
contagis, tant per al visitant com per al resident a Mallorca. El mateix 
indicador a l’Estat arriba a un 9 % de retrocés del producte interior brut a 
finals d’enguany. 

Mallorca     
davant el 
coronavirus  
SARS-COV-2



El panorama que dibuixa l’Enquesta de Població Activa del primer 
trimestre de 2020, amb només quinze dies d’afectació de la declaració 
d’alarma per la COVID-19, també apunta al trencament d’una tendència 
ininterrompuda de creació d’ocupació en els darrers sis anys, que 
davalla en un 2,5 % en referència al mateix període de l’any passat, i una 
taxa d’atur que supera en un 5,4 % la de dotze mesos enrere. 

La dimensió de la qüestió que afrontam ens obliga, en primer lloc, a 
actuar amb responsabilitat, perquè de les nostres decisions dependrà la 
rapidesa amb què podrem recuperar el múscul que ara hem perdut. I 
aquestes decisions no són patrimoni de cap govern ni de cap estadista 
en solitari. És una tasca que hem d’afrontar tot junts, com un tot. De la 
mateixa manera que tots hem estat els responsables del control de la 
pandèmia. 

A Mallorca no es pot entendre cap acció dirigida a la reconnexió social i 
econòmica de l’illa que no es faci de comú acord amb el Govern de 
l’Estat, el Govern de les Illes Balears, els 53 ajuntaments i amb el Consell 
de Mallorca. 

Treball en una única direcció, amb vectors de força que coincideixen, 
amb aportacions de tots i amb decisions que beneficien l’interès comú. 
Cadascú amb el seu paper, però tots units per recuperar una situació de 
normalitat en el menor temps possible. Menor temps que voldrà dir 
menor patiment per a la nostra societat, menys sacrificis. 

Ara més que mai, els recursos públics han d’estar al servei de la 
ciutadania. Perquè aquesta crisi afecta tothom. I, en conseqüència, 
només podem afrontar-la unint esforços. 

Per això hem posat dempeus el Pla de Reactivació Social i Econòmica de 
Mallorca. Un conjunt de mesures que s’incardinen en aquelles que va 
dictant el Govern de les Illes Balears i també el Govern de l’Estat. 

Un Pla que sorgeix de la feina comuna de proposta i disseny de mesures 
de totes les institucions i forces polítiques, agents econòmics i socials, 
sectors productius i el conjunt de la societat mallorquina, per ajudar a 
reactivar el teixit productiu de Mallorca, protegint pimes i 
microempreses i generant ocupació en sectors emergents, com ara els 
serveis socials o les energies renovables. Un Pla amb visió municipalista, 
però que anticipa el futur per una Mallorca sostenible. Un pacte guiat 
per la necessitat d’actuar per les persones.



Fruit de la interlocució amb la societat civil, partits polítics, agents 
socials i econòmics, el Consell de Mallorca posa en marxa  

Mallorca Reacciona 
Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca  

D’una banda, es tracta d’un conjunt de mesures adreçades a la 
contenció de la pandèmia des del punt de vista de la crisi 
sanitària, dins certs àmbits de competències que el Consell de 
Mallorca gestiona. D’una altra banda, el Pla també inclou un full de 
ruta de les iniciatives que la institució ha de prendre en el procés 
d’estimulació de sectors productius, ajuntaments, ciutadania i 
l’organització del mateix Consell de Mallorca, per redreçar els 
possibles efectes socials i econòmics de la crisi derivada de la 
gestió de la COVID-19. 

Per fer aquesta feina el Consell de Mallorca disposa de recursos 
propis, provinents del pressupost 2020 de la institució, que s’ha 
replantejat per aconseguir reorientar els recursos cap a les 
iniciatives i projectes que són estratègics per a la recuperació 
social i econòmica de l’illa. 

El Pla està dividit en quatre eixos que inclouen deu línies de treball 
i setanta-dues mesures concretes que es convertiran en acció de 
govern del Consell de Mallorca.  

Pla de reactivació 
econòmica i social



Pla de reactivació 
econòmica i social

4 eixos 
10 línies - 72 mesures 

88.812.000 €

La ciutadania 
Reacciona 
25.034.000 €

L’economia 
Reacciona 
20.001.000 €

Els municipis 
Reaccionen 
40.830.000 €

El Consell 
Reacciona 
2.947.000 €



Mallorca   
Reacciona
1. LA CIUTADANIA REACCIONA 

1.1.Les persones primer 
1.2.Gaudeix de Mallorca 

2. L’ECONOMIA DE MALLORCA REACCIONA 

2.1.Mallorca quilòmetre zero. Producte de Mallorca 
2.2.Impuls al comerç, als autònoms i a la petita i mitjana empresa 
2.3.Estratègia turística de Mallorca 

3. ELS MUNICIPIS REACCIONEN 

3.1.Mallorca activa 
3.2.Impuls a la sostenibilitat dels municipis 
3.3.Suport a la gestió municipal  

4. EL CONSELL REACCIONA 

4.1.El Consell gestiona 
4.2.Pacte social

Índex
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La ciutadania   
Reacciona

Es tracta d’un paquet de mesures destinades directament a la ciutadania, 
que permetin una cohesió social millor i que ajudin a superar la crisi. Els 
plantejaments globals, adaptats a les nostra realitat local, a Mallorca, ha 
de tenir un component social clar: sortirem tots junts de la crisi, perquè 
ningú quedi enrere.



1.1 Les persones primer 

Atenció a persones en risc d’exclusió social 

Atenció a gent gran dependent  

Atenció a la infància i a les famílies 

Atenció a les persones amb discapacitat 

Telèfon d’emergències socials 

Increment de la renda mínima d’inserció 

Convenis amb tots els municipis per reforçar els 

serveis comunitaris bàsics 

Mesures de suport a les dones víctimes de 

violència de gènere 

Atenció i suport a dones que exerceixen la 

prostitució 

Apropa Cultura Mallorca 

1.2 Gaudeix de Mallorca 

Gaudeix l’illa 

Gaudeix l’estiu 

Gaudeix la cultura 

Gaudeix l’esport 

Gaudeix jove 

Gaudeix de sa Dragonera 

Gaudeix de la serra de Tramuntana

La ciutadania   
Reacciona

La ciutadania 
Reacciona 
25.034.000 €



L’economia   
Reacciona

Els sectors econòmics i productius de Mallorca són els grans perjudicats 
de la crisi. L’aturada causada pel confinament ha reduït l’activitat de 
manera total en gran part de sectors clau a Mallorca. Per això, quan es 
produeixi la desescalada i el desconfinament, caldrà prestar atenció 
preferent a tot el teixit empresarial, per ajudar-lo a retornar als nivells de 
l’activitat prèvia, en sectors com el turisme. Presentam un paquet de 
mesures per donar suport a tot el teixit.



2.1 Mallorca quilòmetre zero. Producte de Mallorca

L’economia   
Reacciona

Creació de la marca Producte de Mallorca 

Promoció de la marca Serra de Tramuntana  

Campanyes de consum Producte de Mallorca i 

Producte Artesà 

Potenciació de l’activitat econòmica relacionada 

amb la promoció i dinamització de Producte de 

Mallorca i el petit comerç 

Promoció de venda exterior del producte de Mallorca 

Plataforma digital per a la venda de producte de 

Mallorca 

Mapes de localització de producte de Mallorca i les 

botigues EcoSmart 

Potenciació de la creació i l’impuls del sector de la 

transformació del producte de Mallorca 

Incorporació de clàusules de consum de productes 

en la contractació nova del Consell de Mallorca 

social en la contractació 

Suport al sector artesà per a la promoció i millora 

dels mitjans de producció 

Creació d’una pàgina web i  llançament d’una 

plataforma digital per a la promoció i venda 

d’Artesania de Mallorca



2.2 Impuls al comerç, als autònoms i a la petita i mitjana empresa

L’economia   
Reacciona

Contribució a la línia d’avals al crèdit ISBA-GOIB 

COVID19 

Microcrèdits dirigits a microempreses, empreses i 

autònoms 

Ajudes directes a autònoms i microempreses per 

cobrir despeses d’adaptació de l’activitat a les noves 

condicions sanitàries 

Suport a professionals, empreses culturals i 

ajuntaments per accedir a la convocatòria del 

CACIM, en millors condicions 

Convocatòria extraordinària per donar suport al 

sector cultural, patrimonial i lingüístic pels perjudicis 

provocats per l’aturada d’activitat 

Ajudes per al desenvolupament de la creació, 

producció i divulgació d’activitats culturals 

Pla d’Ajudes per al Manteniment, Recerca, Difusió i 

Divulgació de Jaciments Arqueològics 

Pla d’Ajudes a l’Edició Fonogràfica i a l’Editorial per 

a Publicacions en Llengua Catalana 

Ajuts a la producció del sector audiovisual  

‘La llançadora’: programa de promoció i difusió de la 

creació musical juvenil



L’economia 
Reacciona 
20.001.000 €

2.3 Estratègia turística de Mallorca

L’economia   
Reacciona

Plataforma www.mallorca.es de promoció turística 

Campanyes comàrqueting amb majoristes de viatges 

(tour operators), agències i sector 

Noves campanyes unificades de comunicació amb 

agències en destí als principals mercats emissors, 

amb mitjans fonamentalment digitals, audiovisuals  

Promoció turística als municipis 

Patrocinis d’esdeveniments culturals i esportius 

Certificació en excel·lència de la destinació turística 

Mallorca per l’Organització Mundial del Turisme 

Rutes turístiques de Mallorca 

Observatori del Turisme Sostenible 

Distinció de garantia de qualitat per a albergs de 

joventut (hostels) i albergs juvenils de Mallorca 

Inversió en turisme sostenible



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 a 
l’abast 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.



Els municipis 
Reaccionen 
40.830.000 €

Els municipis   
Reaccionen
3.1 Mallorca activa 

Desenvolupament de plans locals d’ocupació i 

plans de reconstrucció municipal 

Plataforma digital de formació per oferir als 

ajuntaments donar cobertura als plans de formació 

locals 

Polítiques actives d’ocupació  

Xarxa jove 

Escola de margers 

3.2 Impuls a la sostenibilitat municipal 

Pla de Millora d’Espais de la Serra de Tramuntana 

Pla d’Inversions Municipals per Millorar Serveis i 

Infraestructures Públiques 

Millora de la sostenibilitat als municipis 

Pla de Mobilitat Sostenible 

3.3 Pla de Suport a la Gestió Municipal 

Finestreta única 

Assessorament en línia als ajuntaments i a la 

ciutadania 

Reforç dels serveis d’assistència tècnica als 

municipis 

Promoció de l’activitat econòmica i comercial dels 

municipis 

Servei de planejament i millora de la tramitació 

urbanística als municipis



El Consell   
Reacciona

El procés de modernització del Consell de Mallorca té per objectiu 
adaptar les seves estructures administratives, per fer-les més obertes i 
útils per a la ciutadania. Oferir informació, facilitar tràmits i serveis, 
accelerar els processos administratius, aplicar noves tecnologies per 
simplificar la gestió del dia a dia, són iniciatives que si ja eren 
necessàries, ara es tornen imprescindibles en un context de major 
necessitat de recursos i d’immediatesa de les accions.  



El Consell 
Reacciona 
2.947.000 €

El Consell   
Reacciona
4.1 El Consell gestiona 

Simplificació i acceleració de processos 

administratius. Modernització de l’Administració  

Potenciació de mesures de mobilitat interna per 

donar compliment al Pla 

Agilització en el pagament a proveïdors 

Pla de Xoc ITV per agilitzar el servei 

Llei de consells insulars 

Consell energèticament sostenible 

El Consell tanca el cercle 

4.2 Pacte social 

Planificació d’espais nous de governança i de 

direcció del pacte 

Generació d’espais de diàleg amb els sectors que 

permetin validar les propostes i actuacions futures 

del Consell 

Signatura d’un pacte social amb tots els agents 

per a la reactivació de l’illa




