Nota de Premsa
Calvià, 7 d'abril de 2020
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ MULTIPLICA PER 5 LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE
2020 DESTINADA A EMERGÈNCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19
Es destina més d'un milió d'euros per cobrir les necessitats bàsiques de les
famílies del municipi en situació més vulnerable

L'Ajuntament de Calvià incrementa la partida pressupostària de l'any 2020 destinada a
emergència social, fins a arribar a la quantitat de 1.029.884 euros, amb el propòsit de
donar cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies del municipi que es troben en
una situació de major vulnerabilitat a causa de la crisi sanitària del Covid-19,
Així, a la partida de 200.000 euros prevista en els Pressupostos de 2020 destinada a
emergència social (que ja havia suposat un augment del 24%, respecte a 2019), se li
sumaran, 829.884 euros, fet que suposa un increment del 415%.
Aquesta nova partida de 829.884 euros, denominada Ajudes Covid-19, es nodrirà dels
199.884 euros que el Consell de Mallorca, a través de l'IMAS, destina al municipi de
Calvià per afrontar les mesures socials urgents, i dels 630.000 euros que suposen el 20%
d'una part del superàvit de 2019 de l'Ajuntament de Calvià, que el Govern de l'Estat
permet disposar de manera immediata per a ajudes econòmiques i prestacions de serveis.
Amb aquest increment, es podrà donar resposta a les ajudes de emergent necessitat de
moltes famílies que han vist els seus ingressos minvats d'una manera considerable, a
causa de la davallada de l'activitat econòmica per mor de l'estat d'alarma. No obstant això,
el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, assenyala que aquesta partida podrà
augmentar en funció de les necessitats que es detectin i que, només en les tres primeres
setmanes de confinament, ha suposat destinar més de 70.000 euros per a cobrir les
necessitats bàsiques de 212 famílies.
Aquestes situacions es van analitzant en les reunions periòdiques que manté, d'una
banda, l'equip de govern municipal, i per un altre en les reunions amb els equips tècnics,
en què es van analitzant noves mesures en una doble via: amb mesures de suport social i
amb mesures per donar suport al teixit econòmic del municipi i mitigar la càrrega que els
està suposant l'estat d'alarma.
En aquest sentit, s'estan estudiant noves iniciatives que s'afegirien a les que ja s'han
proposat. El primer paquet de mesures que ja es va anunciar contemple: posposar el
pagament d'impostos municipals, bonificar el cent per cent la taxa d'ocupació de la via
pública de bars i restaurants, bonificacions per a les Escoletes, retardar l'entrada en vigor
de l'ORA, la compensació de preus públics de les instal·lacions esportives i centres
culturals, i l'exempció de la taxa de Mercats durant l'estat d'alarma.
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EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ MULTIPLICA POR 5 LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
DE 2020 DESTINADA A EMERGENCIA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19
Se destina más de un millón de euros para cubrir las necesidades básicas de las
familias del municipio en situación más vulnerable

El Ajuntament de Calvià incrementa la partida presupuestaria de 2020 destinada a
emergencia social, hasta llegar a la cantidad de 1.029.884 euros, con el propósito de dar
cobertura a las necesidades básicas de las familias del municipio que se encuentran en
una situación de mayor vulnerabilidad a causa de la crisis sanitaria del Covid-19,
Así, a la partida de 200.000 euros prevista en los Presupuestos de 2020 destinada a
emergencia social (que ya había supuesto un aumento del 24%, respecto a 2019), se le
sumarán, 829.884 euros, lo que supone un incremento del 415%.
Esta nueva partida de 829.884 euros, denominada Ayudas Covid-19, se nutrirá de los
199.884 euros que el Consell de Mallorca, a través del IMAS, destina al municipio de
Calvià para afrontar las medidas sociales urgentes, y de los 630.000 euros que suponen
el 20% de una parte del superávit de 2019 del Ajuntament de Calvià, que el Gobierno del
Estado permite disponer de manera inmediata para ayudas económicas y prestaciones de
servicios.
Con este incremento, se podrá dar respuesta a las ayudas de emergente necesidad de
muchas familias que han visto sus ingresos mermados de una forma considerable, debido
al descenso de la actividad económica a causa del estado de alarma. No obstante, el
alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, señala que esta partida podrá aumentar en
función de las necesidades que se detecten y que, solo en las tres primeras semanas de
confinamiento, ha supuesto destinar más de 70.000 euros para cubrir las necesidades
básicas de 212 familias.
Estas situaciones se van analizando en las reuniones periódicas que mantiene, por un
lado, el equipo de gobierno municipal, y por otro en las reuniones con los equipos
técnicos, en las que se van analizando nuevas medidas en una doble vía: con medidas de
soporte social y con medidas para dar apoyo al tejido económico del municipio y mitigar la
carga que les está suponiendo el estado de alarma.
En este sentido, se están estudiando nuevas iniciativas que se añadirían a las que ya se
han propuesto. El primer paquete de medidas que ya se anunció contempla: posponer el
pago de impuestos municipales, bonificar el cien por cien la tasa de ocupación de la vía
pública de bares y restaurantes, bonificaciones para las Escoletes, retrasar la entrada en
vigor de la O.R.A., la compensación de precios públicos de las instalaciones deportivas y
centros culturales, y la exención de la tasa de Mercados durante el estado de alarma.
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