Nota de Prensa
Calvià, 21 de abril de 2020
Pleno extraordinario: aprobación del primer paquete de medidas económicas y
sociales para paliar los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19
El Pleno del Ajuntament de Calvià ha aprobado por unanimidad el primer paquete de
medidas para aliviar la situación económica y social derivada de la crisis sanitaria del
Covid-19, que suponen un impacto de unos 900.000 euros en las arcas municipales, sin
tener en cuenta los reequilibrios económicos que se deberán hacer, por ejemplo, por
todas las concesiones que suponían ingresos para las cuentas del Ajuntament.
En total, se han aprobado, con el apoyo de todos los grupos municipales (PSOE, PodemMés, PP, Vox y Ciudadanos) un primer paquete de 10 medidas.
1. Incorporación del 20% del superávit presupuestario a gastos en políticas sociales
por efectos del Covid-19
2. Prolongación del horario de invierno respecto a la realización de obras (previsto en
la Ordenanza de ruidos), lo que permitirá mantener la actividad económica y los
puestos de trabajo mientras no se active la temporada.
3. Nuevo calendario fiscal más amplio y flexible que supondrá retrasar y ampliar el
plazo del pago voluntario de tributos (del 1 de julio hasta el 15 de noviembre).
4. Facilitar más el fraccionamiento del pago de los mismos, con carácter excepcional.
5. Bonificación del pago de la cuota de Escoletes, compensando los 15 días de marzo
en que permanecieron cerradas, sin cobrar los meses sin actividad y ofreciendo
dos meses de gratuidad a las familias que se han visto afectadas por una pérdida
de ingresos debido al coronavirus, o han tenido problemas en la contratación,
cuando se retome la actividad.
6. Devolución del pago, a bares y restaurantes, por ocupación del dominio público de
mesas y sillas, de la tasa correspondiente a todo el año 2020.
7. Devolución del importe de los puestos de los mercados municipales que no hayan
podido desarrollar la actividad.
8. Suspensión de la O.R.A. durante la vigencia del estado de alarma (se iniciaba el 1
de abril).
9. Compensación de los abonos para el uso de instalaciones deportivas.
10. Compensación de los abonos para las actividades de los Centros Culturales.

El Pleno ha empezado guardando un minuto de silencio en recuerdo a las personas que
han fallecido a causa del Coronavirus. También se ha enviado un mensaje de ánimo a las
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personas enfermas y el agradecimiento a los ciudadanos de Calvià que mantienen de
forma responsable el estado de alarma y a todas aquellas personas, colectivos y
profesionales que están en primera línea de acción y sosteniendo los servicios necesarios
para la ciudadanía.
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Nota de Premsa
Calvià, 21 d'abril de 2020

Ple extraordinari: aprovació del primer paquet de mesures econòmiques i socials
per pal·liar els efectes de la crisi sanitària del Covid-19

El Ple de l'Ajuntament de Calvià ha aprovat per unanimitat el primer paquet de mesures
per alleujar la situació econòmica i social derivada de la crisi sanitària del Covid-19, que
suposen un impacte d'uns 900.000 euros a les arques municipals, sense tenir en compte
els reequilibris econòmics que s'hauran de fer, per exemple, per totes les concessions que
suposaven ingressos per als comptes de l'Ajuntament.
En total, s'han aprovat, amb el suport de tots els grups municipals (PSOE, Podem-Més,
PP, Vox i Ciutadans) un primer paquet de 10 mesures.
1. Incorporació del 20% del superàvit pressupostari a despeses en polítiques socials per
efectes del Covid-19
2. Prolongació de l'horari d'hivern respecte a la realització d'obres (previst en l'Ordenança
de renous), la qual cosa permetrà mantenir l'activitat econòmica i els llocs de treball
mentre no s'activi la temporada.
3. Nou calendari fiscal més ampli i flexible que suposarà retardar i ampliar el termini de
pagament voluntari de tributs (de l'1 de juliol fins al 15 de novembre).
4. Facilitar més el fraccionament del seu pagament, amb caràcter excepcional.
5. Bonificació del pagament de la quota d'Escoletes, compensant els 15 dies de març en
què van romandre tancades, sense cobrar els mesos sense activitat i oferint dos mesos
de gratuïtat a les famílies que s'han vist afectades per una pèrdua d'ingressos a causa del
coronavirus, o han tingut problemes en la contractació, quan es reprengui l'activitat.
6. Devolució del pagament, a bars i restaurants, per ocupació de domini públic de taules i
cadires, de la taxa corresponent a tot l'any 2020.
7. Devolució de l'import de les parades dels mercats municipals que no hagin pogut
desenvolupar l'activitat.
8. Suspensió de l'O.R.A. durant la vigència de l'estat d'alarma (s'iniciava l'1 d'abril).
9. Compensació dels abonaments per a l'ús d'instal·lacions esportives.
10. Compensació dels abonaments per a les activitats dels Centres Culturals.

El Ple ha començat guardant un minut de silenci en record a les persones que han mort a
causa del Coronavirus. També s'ha enviat un missatge d'ànim a les persones malaltes i
l'agraïment als ciutadans de Calvià que mantenen de forma responsable l'estat d'alarma i
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a totes aquelles persones, col·lectius i professionals que estan en primera línia d'acció i
sostenint els serveis necessaris per a la ciutadania.
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