Nota de Premsa
Calvià, 28 d'abril de 2020
ELS CINC GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PLE ACORDEN INICIAR LA
REDACCIÓ D'UN PLA D'ACTUACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL, ECONÒMICA
I MEDIAMBIENTAL DEL MUNICIPI
El compromís es plasmarà en una Declaració institucional que s'aprovarà a la
propera sessió plenària

Els cinc grups polítics amb representació municipal (PSOE, Podem-Més, PP, Vox i
Ciudadanos) han acordat cercar consensos per a un acord social i polític per a la posada
en marxa d'un Pla municipal d'actuació per a la recuperació social, econòmica i
mediambiental. Així constarà en una Declaració institucional que es presentarà al Ple
ordinari del pròxim dijous, dia 30 d'abril.
L'acord neix de la voluntat que han mostrat els cinc grups arran de les reunions setmanals
que, des de l'inici de l'estat d'alarma, ha convocat el batle amb les portaveus municipals
de les formacions polítiques, i de les necessitats plantejades en les reunions que ha
mantingut el batle i l'equip de govern amb diversos sectors productius del municipi. Al llarg
d'aquestes trobades, s'han tractat les mesures que s'han anat posant en marxa i s'ha
plantejat la conveniència de traçar un pla municipal d'actuació d'emergència per afrontar
la situació actual i establir les bases d'una futura recuperació, amb la mirada posada en la
conservació de l'ocupació i en la sostenibilitat i el respecte mediambiental.
El passat dia 21, en el Ple extraordinari, es va aprovar per unanimitat un primer paquet de
mesures relacionades amb la supressió de pagaments de preus públics, bonificacions de
taxes o ajornament del període voluntari de pagament d'impostos, per pal·liar els efectes
d'una economia pràcticament paralitzada en el municipi de Calvià. Les previsions d'una
recuperació de la indústria turística amb un horitzó més llunyà i de forma més gradual que
la resta d'activitats, fa que s'hagin de complementar amb altres mesures i actuacions per a
aplanar el camí cap a la recuperació de treballadors, famílies, autònoms, empreses i, en
general, a tots els ciutadans i ciutadanes de Calvià.
És en aquest context que els partits amb representació en el Ple de l'Ajuntament de
Calvià acordaran l'inici del procés de proposta i discussió d'un Pla d'actuació per a la
recuperació social, econòmica i mediambiental a Calvià, que es redactarà després de
la recerca de consens dels sectors econòmics i socials implicats, i de totes les forces
polítiques representades al Ple.
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Nota de Prensa
Calvià, 28 de abril de 2020
LOS CINCO GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN EL PLENO
ACUERDAN INICIAR LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO
El compromiso se plasmará en una declaración institucional que se aprobará en la
próxima sesión plenaria

Los cinco grupos políticos con representación municipal (PSOE, Podem-Més, PP, Vox y
Ciudadanos) han acordado buscar consensos para un acuerdo social y político para la
puesta en marcha de un Plan municipal de actuación para la recuperación social,
económica y medioambiental. Así constará en una Declaración institucional que se
presentará en el Pleno ordinario del próximo jueves, día 30 de abril.
El acuerdo nace de la voluntad que han mostrado los cinco grupos a raíz de las reuniones
semanales que, desde el inicio del estado de alarma, ha convocado el alcalde Alfonso
Rodríguez Badal con las portavoces municipales de las formaciones políticas, y de las
necesidades planteadas en las reuniones que ha mantenido el alcalde y el equipo de
gobierno con diversos sectores productivos del municipio. A lo largo de estos encuentros,
se han tratado las medidas que se han puesto en marcha y se ha planteado la
conveniencia de trazar un plan municipal de actuación de emergencia para afrontar la
situación actual y establecer las bases de una futura recuperación, con la mirada puesta
en la conservación del empleo y en la sostenibilidad y el respeto medioambiental.
El pasado día 21, en el Pleno extraordinario, se aprobó por unanimidad un primer paquete
de medidas relacionadas con la supresión de pagos de precios públicos, bonificaciones
de tasas o aplazamiento del periodo voluntario de pago de impuestos, para paliar los
efectos de una economía prácticamente paralizada en el municipio de Calvià. Las
previsiones de una recuperación de la industria turística con un horizonte más lejano y de
forma más gradual que el resto de actividades, hace que se tengan que complementar
con otras medidas y actuaciones para allanar el camino hacia la recuperación de
trabajadores, familias, autónomos, empresas y, en general, a todos los ciudadanos de
Calvià.
Es en este contexto que los partidos con representación en el Pleno del Ajuntament de
Calvià acordarán el inicio del proceso de propuesta y discusión de un Plan de actuación
para la recuperación social, económica y medioambiental en Calvià, que se redactará
tras la búsqueda de consenso de los sectores económicos y sociales implicados, y de
todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno.
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