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En la línia de treballar la reactivació econòmica del poble un cop finalitzi la crisi 

sanitària actual, Gent per Sineu proposa un seguit de mesures que es basen en els 

següents punts: diagnosi de la situació a Sineu, mesures per garantir la liquiditat, 

mesures a mig termini i mesures familiars. 

 

El consistori ha d’impulsar un pla de reactivació econòmica. Per obtenir un diagnosi 

de la situació a Sineu, tenir una visió precisa i real dels efectes causats pel COVID 

19, s’ha de posar en marxa una enquesta on-line entre el sector empresarial i 

comercial de la vila per analitzar les dades i implementar mesures. Només de 15 

preguntes, on és demanin casos concrets: Has tancat per l’estat alarma? S’han 

produir acomiadaments? Et replanteges el tancament definitiu? etc... 

 

La durada  per emplenar l’enquesta no serà superior a de 10 dies, i després, anàlisi 

de dades, a més a més, des de Gent per Sineu es considera que cal implicar a tots 

els actors i entitats: associacions veïnals, entitats socials, sindicats, el món de 

l’empresa, del comerç, de la restauració, del turisme, així com de la cultura i de 

l’esport, entre d’altres. Per aquest motiu, és necessari constituir una taula de treball 

telemàtica o presencial que inclogui el govern, els grups de l’oposició, L’AODL de la 

Mancomunitat del Pla i els principals actors socials i econòmics del municipi amb 

l’objectiu de debatre mesures i propostes i prendre decisions col·legiades des de la 

informació obtinguda. 

 

Cada grup participatiu durà una proposta per tal de debatre-la, i del consens i s’ha 

d’impulsar un pla de reactivació econòmica conjunt. 
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ACCIONS I MESURES QUE PROPOSAM DES DE GENT PER SINEU 

 

En relació a l’activitat comercial i el teixit productiu: 

1. Llicències de terrasses: Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública 

–terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació 

d’emergència i, per tant, des del passat dissabte 14 de març que no se’ls a de 

cobrar. Reducció d’ofici del 50% de les taxes per la resta d’any. 

2. En una segona fase de mesures econòmiques, s’estudiarà possibilitar de 

canvis de les llicències de terrasses per tal que permeti als restauradors 

ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals (ampliació de l’espai 

de manera temporal), atesa la caiguda del consum. 

3. Taxa de recollida del fems comercial: Instar al Ple de la Mancomunitat del Pla 

que els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal 

no hagin de pagar la taxa de recollida de fems comercial. 

4.  Taxa dels mercats de marxants: no es cobrarà la taxa als paradistes del 

mercat setmanal del dimecres que hagin vist suspesa l’activitat. Reducció 

d’ofici del 50% de les taxes per la resta d’any. 

5. Instar al Ple la Mancomunitat del Pla a la reducció d’ofici del 50% de les taxes 

de subministrament d’aigua potable i clavegueram, i de la recollida domiciliària 

d’escombraries. 

6. Reducció d’ofici del 50% de l’Impost Vehicles de Tracció Mecànica i dels guals. 

7. Compensar la part de l’IBI corresponent als dies de tancament obligatori als 

comerços i empreses afectades. 

8. Bonificació de l’IBI durant l’any 2020, per a les empreses i autònoms que siguin 

titulars i propietaris de l’establiment. Aquesta mesura també s’hauria d’aplicar 

als arrendadors en el cas que el negoci estigui en lloguer i si apliquen 

reduccions en l’import de lloguer o moratòria en el pagament, amb motiu de 

l’estat d’alarma, per l’import corresponent al període de temps en què 

aquestes mesures de reducció o moratòria es perllonguin. 
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9. Bonificació de l’95% en l’IAE a establiments hotelers. 

10. Creació d’exempcions i bonificacions en les taxes i impostos municipals de 

caràcter empresarial o, si s’escau, aplicació de beneficis fins al màxim legal 

permès, a aquelles empreses que s’han vist obligades a tancar els seus 

establiments o la seva activitat en aplicació Decret de l’estat d’alarma i 

pròrrogues posteriors, així com a les empreses i autònoms que han patit una 

reducció de la seva facturació en relació als mateixos mesos de l’any passat i 

que, indirectament, també han quedat afectats per l’impacte de la COVID-19. 

 

Consum local: 

1. Accelerar, un cop s’hagi superat l’Estat d’Alarma, una campanya de 

sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per promoure 

el consum de productes de proximitat i l’economia local (roba, cultura, bellesa, 

oci, esport...) 

2. Impulsar un pla de reactivació econòmica pel teixit productiu per a després 

d'aquesta emergència, a través d’una campanya per tal d’impulsar el turisme 

comarcal. La Mancomunitat del Pla  disposa d’ADLS contractades per donar 

aquest servei. 

  

En relació als impostos: 

1. Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, 

sense recàrrecs a les famílies. 

2. Estudiar la possibilitat de modificar el calendari fiscal per ajornar la data de 

pagament d’alguns impostos municipals. 

  

En relació a les empreses que presten serveis a l’Ajuntament: 

1. Pagament de factures: L’Ajuntament prioritzarà, tant com sigui possible, el 

pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de 

dotar-los de liquiditat al més aviat possible. 
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En relació a les famílies: 

1. Les famílies no hauran de pagar l'escola d'educació infantil de Sa Rota: 

L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de l'escola 

d'educació infantil de Sa Rota durant el temps que aquestes estiguin tancades. 

2. Bonificació de la quota de l'escola d'educació infantil de Sa Rota. 

3. Es redueix a la meitat el cànon de l'aigua per a usuaris domèstics. 

4. Subvenció del 20% de la quota d’una activitat esportiva o cultural de caràcter 

anual per fill/a a partir de setembre que es dugui a terme a associacions 

esportives i culturals de Sineu. 

5. Augmentar l’ajuda de Serveis Socials per familiars, que en aquests moments 

és de 10€ per membre de cada família. 

6. Destinar el 6% del pressupost a Serveis Socials per ajudes directes. 

 

En relació a l'educació i la joventut: 

1. Col·laborar activament amb totes les administracions i centres educatius per 

facilitar les eines necessàries a l'alumnat que permetin el correcte seguiment 

de l'últim trimestre o de futurs confinaments. Dotar de connectivitat a les llars 

en manca de recursos. 

2. Augmentar la dotació econòmica del Fons de Llibres destinat al CEIP 

Rodamilans. 

3. En la mesura del que sigui possible, i les autoritats sanitàries ho permetin, 

reducció del cost a les famílies de l’escola d’estiu. 

4. Reforçar el programa «Estudiar enganxa», de cara el curs que ve augmentant 

-ne la dotació econòmica.  

5. Impulsar programes de pràctiques per a joves de Sineu en els propers mesos. 
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En relació al teixit associatiu: 

1. Redistribuir la convocatòria de subvencions adreçades a les entitats sense 

ànim de lucre a través de convenis per assegurar el funcionament el seu 

funcionament. 

 

 

A més, des de Gent per Sineu es creu que s’hauria de demanar al govern de l’Estat 

que aixequi les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per tal 

que els ajuntaments puguin fer front a les despeses originades per la crisi del 

coronavirus i a la reducció d’ingressos que patiran les administracions locals. 

Finalment, des de Gent per Sineu consideram que serà necessari orientació i suport 

de l’Ajuntament a tots els ciutadans i ciutadanes per informar-los i ajudar-los en la 

tramitació de les ajudes i mesures econòmiques a les quals es poden acollir en 

l’àmbit local, comarcal, nacional i estatal, en cas de no disposar de personal, habilitar 

espais perquè el Consell de Mallorca assumeixi aquesta mesura amb la contractació 

del personal qualificat, reforçar el servei d’orientació i suport de la Mancomunitat del 

Pla fent difusió de les funcions L’AODL, per tal d'assessorar l’Ajuntament i les 

persones. 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SINEU 

 

 

 


