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PLA DE RECUPERACIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL
DE CALVIÀ
L'estat d'alarma decretat el 14 de març a tot el país per fer front al Covid-19, amb el
tancament de moltes activitats econòmiques, ha suposat per al nostre municipi la pèrdua
d'ingressos de tot el conjunt de la indústria turística i la impossibilitat d'incorporació de
milers de treballadors i treballadores als seus llocs de treball, així com la paralització
parcial o total de l'activitat per a uns 5.000 autònoms i autònomes.
Les previsions de recuperació de l'activitat econòmica al nostre municipi, durant tant de
temps paralitzada, són poc favorables per la seva forta dependència de la indústria
turística que té un horitzó de recuperació més llunyà que la resta d'activitats.
Davant d'aquesta situació s'ha fet evident la necessitat d'adoptar mesures d'àmbit
municipal capaces de pal·liar, d'una banda, les necessitats bàsiques i urgents de veïns i
veïnes del nostre municipi, i de l'altra, les devastadores conseqüències econòmiques
d'una temporada turística realment incerta, pràcticament inexistent, complementant les
mesures que s'estan adoptant tant en l'àmbit autonòmic i insular, com en l'àmbit estatal.
El moment crític pel qual passa el nostre municipi demanda inexcusablement un treball
proactiu amb agents socials i econòmics i una unitat d'actuació política, amb l'objectiu
comú i compartit de superar aquesta crisi i enfortir la nostra economia, traçant un Pla
municipal d'actuació per a la recuperació social, econòmica i mediambiental per a Calvià.
Aquest treball conjunt ha d'establir, a més, les bases per a dissenyar, a mig i llarg termini,
el desitjat canvi de model que faci prevaler la qualitat a la quantitat i amb la mirada posada
en la conservació de l'ocupació, la innovació, la sostenibilitat i respecte mediambiental, i
que pensi en la implementació d'una agenda verda per al municipi.
Per tot això, es planteja un pla d'actuació que cerqui sempre la protecció social, el
manteniment de l'ocupació, el manteniment del teixit econòmic i un futur
mediambientalment sostenible i eficient.
Totes les mesures d'aquest acord han d'estar dirigides i vinculades al compromís
adoptat per part de tots els agents polítics i econòmics signants, de fer una aposta
decidida pel forment i manteniment dels llocs de treball, en tots i cadascun dels
sectors afectats.
Després de l'aprovació de el present document, es crearà una taula de seguiment
de les mesures proposades en aquest Pla de recuperació social, econòmica i
mediambiental de Calvià, que integri tots els grups polítics municipals, i tots els
agents socials signants del mateix. La taula de seguiment creada controlarà tant
l'execució de les mesures aprovades com el compliment del compromís del
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manteniment de l'ocupació i la seva reactivació, objectiu fonamental del present
acord.

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL


Increment de les partides d'emergència social. Es destinen 1.029.884 euros
(200.000 euros pressupostos 2020, 630.000 euros de part del superàvit de 2019
alliberat pel Govern de l'Estat i 199.884 euros del Consell de Mallorca), multiplicant
per cinc la partida total pressupostada per al 2020. Fins al dia 12 de juny s'havien
concedit 1.744 ajudes a 921 famílies, per una quantitat de 544.346 euros. S'ha
reforçat l'àrea de Serveis Socials amb 4 treballadores socials i 4 auxiliars més.



Ampliació del servei de menjar a domicili i del SAD. Ampliació del servei de
menjar a domicili que s'oferia a persones majors soles, a persones que pateixen
alguna discapacitat o que estan convalescents. Ampliació, també, del servei
d'ajuda a domicili (SAD).
 Cost econòmic aproximat: 8.000 euros



Aportació i cessió de material als centres de salut del municipi. Obertura de
les cuines de les escoletes de Santa Ponça i Palmanova per elaborar menús per
als sanitaris del PAC de Santa Ponça i el Centre de Salut de Palmanova que han
vist incrementats els seus torns de treball. Cessió de 5 vehicles per facilitar els
trasllats per a l'atenció a domicili i adquisició de dues màquines d'ozó per a la seva
desinfecció. Adquisició i col·locació de mampares de protecció per als mostradors
del PAC de Santa Ponça, CS de Palmanova i UBS de Bendinat.
 Cost econòmic aproximat: 12.190 euros



Aliments per a les persones sense llar. Durant uns dies, i fins que la UME de la
Creu Roja es va fer càrrec, repartiment de menús elaborats per les escoletes a les
persones sense llar que es van localitzar al municipi. Obertura dels espais de
lavabos i dutxes de diferents instal·lacions esportives, per procurar higiene a
aquestes persones, en un horari establert.
 Cost econòmic aproximat: 3.900 euros



Bonificació del pagament del lloguer dels locals d'assaig de l'edifici municipal
Es Generador. Bonificació durant la paralització de l'activitat. Es contempla la
continuïtat dels contractes que expiressin durant aquest període.
 Cost econòmic aproximat: 3.000 euros



Bonificació taxa Escoletes. 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, quan es reprengui l'activitat,
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a les famílies que s'han vist afectades per una pèrdua d'ingressos a causa del
coronavirus, o han tingut problemes en la contractació.
 Cost econòmic aproximat: 410.000 euros (220.000 euros de reducció
d'ingressos per cessament d'activitat durant 2 mesos + 190.000 euros
d'aportació per bonificacions extraordinàries)


Bonificació / devolució quotes: Esports i Activitats culturals.


En el cas de l'abonament per a l'ús d'instal·lacions esportives, es retorna la
quantitat bonificant els propers rebuts, és a dir, a qui hagi pagat el primer
semestre se li bonificarà el cent per cent el pagament del segon semestre, o del
primer semestre del 2021. Als que tenien pagat l'abonament anual, se'ls
bonificarà el cent per cent de primer semestre de 2021.
 Cost econòmic aproximat Esports 2020/2021: 136.000 euros



Pel que fa a les activitats dels Centres Culturals (en aquest cas funcionen per
curs escolar, per quadrimestre), als que hagin pagat el segon quadrimestre del
curs 2019-2020 (febrer-juny 2020), se'ls bonificarà el següent quadrimestre
(octubre de 2020 a febrer 2021).
 Cost econòmic aproximat 2020: 30.000 euros



Exempció de pagament i pròrroga del contracte dels habitatges socials.
S'eximeix del pagament de les mensualitats de lloguer a les famílies arrendatàries
dels 10 habitatges socials que hi ha al municipi, durant 2 mesos, alhora que es
prorroguen els contractes de lloguer, al menys, durant 4 mesos.
 Cost econòmic aproximat 2020: 5.000 euros



Adquisició de dispositius per a dotar d'accés a internet a l'alumnat en
situació de vulnerabilitat. Per eliminar l'encletxa digital de l'alumnat que no tenia
possibilitat de connexió a la seva llar, el que li impedia seguir les tasques escolars
en igualtat de condicions amb altres companys, adquisició de 60 targetes SIM i 60
aparells MI-FI (routers).
 Cost econòmic aproximat 2020: 4.000 euros



Subvenció per a les Aules d'Estiu 2020 i reforç educatiu. La convocatòria anual
per part de l'Ajuntament d'aquestes activitats d'estiu, es veurà complementada amb
un reforç educatiu en el disseny de les mateixes, i els ajuts per a reduir el seu cost
a les famílies, es veuran augmentades per a aquelles famílies de major
vulnerabilitat i necessitat de conciliació.
 Cost econòmic aproximat 2020: 112.000 euros, més l'aportació
extraordinària de Consell de Mallorca de 48.000 euros. Total: 160.000 euros
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Convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge habitual, amb caràcter
extraordinari COVID-19. Convocatòria única extraordinària per a ajudes al lloguer
de l'habitatge habitual amb dues novetats respecte a les convocatòries ordinàries
de l'any 2019, amb l'objectiu d'arribar al màxim d'unitats familiars amb més
dificultats a causa de la crisi del Covid-19: l'admissió de la declaració responsable
per simplificar la documentació, i el canvi de baremació en relació als ingressos
familiars, que aniran en relació als ingressos dels dos mesos previs a la
convocatòria i no als ingressos de 2019.
 Cost econòmic 2020: Previsió d'incrementar el pressupost de 2020 de
250.000 euros a 600.000 euros, ampliable segons peticions presentades



Convocatòria d'ajudes inici de curs escolar, amb caràcter extraordinari
COVID-19. Convocatòria extraordinària en la qual s'estableix un nou criteri per
concedir els ajuts, d'acord amb la renda de la unitat familiar dels mesos anteriors a
la convocatòria i no d'acord amb la renda familiar de 2019. Es disposen 126.000
euros, doblant la partida prevista en els pressupostos de 2020.
 Cost econòmic aproximat: 252.000 euros (Pressupost de 2020: 126.000
euros, i s'estima un creixement del 100%, fins a arribar als 252.000 euros)



Creació d'una borsa de voluntariat, amb l'objectiu de fomentar la solidaritat i dur
a terme una col·laboració activa en l'aplicació de determinades mesures socials.

MESURES DE REACTIVACIÓ I SOSTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA


Extensió de l'horari d'hivern de l'Ordenança de renous per facilitar obres.
Prolongació de l'horari d'hivern respecte a la realització d'obres (previst en
l'Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per
renous i vibracions), per a permetre mantenir l'activitat econòmica i els llocs de
treball mentre no s'activi la temporada.



Nou servei d'assessorament per a autònoms i Pimes. Nou servei de l'IFOC per
atendre consultes, resoldre dubtes sobre les mesures adoptades per les diferents
administracions davant el Covid-19 i ajudar en la tramitació de la sol·licitud dels
productes extraordinaris de liquiditat dirigits a autònoms i empreses que l'entitat
financera ISBA ha activat. En les tres primeres setmanes de funcionament va
resoldre el 70% de les 156 consultes que s'havien realitzat.



Definició de nous programes formatius en l'àmbit laboral. El trànsit cap a una
nova realitat, ens obliga a redefinir els nostres programes formatius per facilitar
nous instruments i recursos per a la població activa en el procés de recerca de
feina, d'acord amb l'obertura de nous nínxols d'ocupació relacionats amb el sector
primari i mediambiental.
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Reequilibris econòmics i protecció de l'ocupació. Cerca de mecanismes de
reequilibri econòmic per a les concessions que s'han vist afectades per la
paralització de l'activitat, per poder mantenir els llocs de treball i la solvència de les
pròpies empreses.
 Cost econòmic aproximat 2020: 1.500.000 euros



Ajornament de l'entrada en vigor de l'ORA. Ajornament de l'entrada en
funcionament del pagament d'estacionament en zona regulada, com a
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i fins a l'entrada en vigor de la
fase 3 de desescalada el 8 de juny.



Estudi d'ampliació de la superfície d'ocupació de les terrasses. Permetre
l'ampliació de l'ocupació de taules i cadires a terrasses, excepcional i
temporalment, com a conseqüència de les mesures del Ministeri de Sanitat que
estableixen una distància mínima entre aquests elements, allà on sigui possible i hi
hagi alternativa compatible amb la mobilitat de vianants.



Convocatòria ajuts rehabilitació i modernització teixit de comerç local. Línies
d'ajudes previstes en el pressupost de 2020 i que no desapareixen, i es mostren
complementàries a la línia d'ajudes a autònoms i Pimes.
 Cost econòmic aproximat 2020: 100.000 euros



Pla de reactivació del comerç local. S'ha posat en marxa una campanya en
xarxes socials de geolocalització dels comerços i serveis adherits, amb informació
individualitzada. S'iniciarà una campanya de reactivació del consum intern en el
nostre comerç local, que inclourà, a més, l'emissió d'uns bons de descompte en les
compres efectuades en els comerços adherits a la campanya, per un valor de cost
municipal directe de 150.000 euros i d'impacte directe mínim per al sector de
275.000 euros. L'impacte global de la mesura s'espera que arribi a un valor estimat
de mig milió d'euros.
 Cost econòmic 2020: 150.000 €



Convocatòria ajudes a autònoms. Ens sumam a la convocatòria del Govern de
les Illes Balears d'una línia d'ajudes als autònoms, que disposa d'una aportació
inicial del Govern de 8 Milions d'euros, i una altra aportació complementària del
Consell de Mallorca de 800.000 euros més. L'Ajuntament de Calvià aportarà 1,5
Milions d'euros, mitjançant la signatura d'un conveni, que s'afegeix a la quantitat
global que es destina a Calvià, proporcional al seu número d'autònoms, amb
l'objectiu d'arribar al major nombre d'ajudes possible per a la recuperació de
l'activitat a Calvià.
 Cost econòmic conveni 2020: 1.500.000 euros
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Manteniment d'inversions. Manteniment de la inversió pública prioritzant les
actuacions més necessàries en àmbits estratègics com l'habitatge públic (VPO), la
millora dels entorns naturals i urbans, i l'eficiència energètica, així com en la
modernització de l'administració pública.



Intensificació de la promoció turística. Es proposen mesures incorporades al
projecte per intensificar la promoció prevista en aquesta nova situació. A manera de
relació, destaquen les següents:


Viatge de familiarització (fam trips) per a visites de professionals del sector
turístic de Congressos MICE



Campanya de reposicionament de la marca turística Calvià



Campanya de promoció en Xarxes Socials i campanyes directes amb el
TTOO Jet2 per al mercat britànic



Contractació de Relacions Públiques a Alemanya, per a la comunicació i
promoció dels nostres destins en el mercat alemany



Reformulació del conjunt d'activitats previstes de caràcter esportiu, cultural o
gastronòmic per al seu ajornament als mesos de tardor
 Cost econòmic aproximat: 35.000 euros (afegits al pressupost anual)

MESURES D'AJUDA FISCAL


Bonificació de les taxes d'ocupació d'espai públic. 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. Als que encara no ho hagin abonat, se'ls bonifica el
cent per cent de la taxa corresponent a l'any 2020, prèvia sol·licitud de llicència
d'ocupació de l'espai públic.
 Cost econòmic 2020: 160.000 euros



Extensió del termini voluntari del pagament d'impostos fins al 15 de
novembre i possibilitat de fraccionament. Es posposa l'inici del pagament
voluntari dels tributs municipals. L'inici es retarda a l'1 de juliol i es perllonga fins al
15 de novembre. Es facilita, a més, el fraccionament en el pagament dels impostos.
Per a aquelles persones que no ho van sol·licitar abans del 22/12/2019, com és
preceptiu, s'obre un període extraordinari perquè puguin traslladar la sol·licitud.



Recàlcul de la taxa de residus per al sector productiu afectat. Recàlculs de
costos d'eliminació i recollida que suposaran una reducció de la taxa de fems de
fins a un 50% en el global de la recollida i eliminació de residus a hotels, comerços,
bars i restaurants que han patit una paralització de l'activitat econòmica.
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 Cost econòmic aproximat 2020: 3.000.000 euros


Ajornament en el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del sector
productiu. Es permetrà un ajornament parcial del pagament de l'IBI del sector
productiu, a la carta de pagaments específica, amb una quantitat mínima a abonar
el 2020 del 50%, i l'ajornament al 2021 de la resta del tribut. Al 2021 es permetrà el
fraccionament de tot el deute tributari ajornat i de l'any en curs.



Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Podran exercir el dret de reclamació
per a la devolució de la part de l'impost corresponent al període de cessament
d'activitat per causa de força major.

ALTRES MESURES


Bloqueig de partides pressupostàries de despesa corresponents a l'exercici
de 2020 en diferents àrees municipals. Es proposa un bloqueig en diverses
partides de despeses del pressupost propi de 2020, per un valor de 8,7 milions
d'euros.



Renúncia a les assignacions dels grups municipals. Renúncia dels cinc grups
polítics amb representació municipal a la partida de 33.200 euros de les despeses
assignades als grups municipals el primer semestre del 2020, per destinar-los a
actuacions per donar suport a les famílies afectades per la situació derivada de la
crisi del Covid-19.



Renúncia de les associacions veïnals a les subvencions. Renúncia de totes les
AAVV i de la Casa d'Andalusia, Confraria Virgen de la Cabeza i Falla del Toro de
Calvià, a la partida econòmica de 2020 de subvencions de festes populars, de
177.664 euros, per a destinar-la a donar suport a les persones afectades per la crisi
del coronavirus. Aquesta renúncia suposa la cancel·lació de les festes d'estiu de
les zones.

VIABILITAT ECONÒMICA
L'Ajuntament de Calvià calcula una reducció d'ingressos, per la caiguda de l'activitat
econòmica, que pot arribar entre els 12 i 15 milions d'euros, sense comptar amb la
disminució dels ingressos que suposaran també les mesures fiscals.
De la mateixa manera, s'ha procedit al bloqueig d'una sèrie de partides de despesa
pressupostades l'any 2020, en diversos departaments i conceptes, per reduir l'execució de
despesa d'enguany en un import aproximat de 8,7 milions d'euros.
Així mateix, s'espera del Govern d'Espanya la relaxació de la Llei d'Estabilitat
Pressupostària, i de la Regla de despesa que s'aplica a les entitats locals, per tal de poder
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incorporar tot el nostre superàvit pressupostari de l'any 2019, xifrat en 8, 7 milions d'euros.
D'aquesta manera, amb el bloqueig de despeses i la incorporació permesa del superàvit
de 2019, es podria fer front d'una manera més folgada, tot i que amb severes dificultats, a
la caiguda estimada d'ingressos i a la suma de les mesures proposades en el present
document.

CAP A UN NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT BASAT EN LA NECESSÀRIA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I TERRITORIAL
L'actual crisi del coronavirus, lluny d'aparcar l'aposta ferma per l'adopció de mesures que
impulsin una transició energètica i un nou model de relació amb el nostre territori i medi
ambient, ha accelerat aquesta necessitat. L'adaptació de la nostra principal activitat
econòmica, i l'impuls a noves activitats diversificadores de l'economia, ens obliguen a una
reflexió immediata per a aquesta nova i necessària realitat que s'ajusti als objectius de
desenvolupament sostenible de l'agenda 2030.
Calvià, les Illes Balears, són un territori fràgil i limitat, que hem de protegir per
responsabilitat present i futura. Amb això, a més, aconseguirem que aquesta protecció
sigui com un segell característic també, de valor afegit, de les nostres destinacions
turístiques que han de fer prevaler la qualitat i la cura i sosteniment mediambiental.
Aquesta sostenibilitat energètica i mediambiental ha de ser també un important atractiu
per als que ens visiten.
També aquesta crisi ens està ensenyant la necessitat en l'aplicació de la innovació i la
tecnologia per a la pròpia relació social i laboral, per a la relació de l'administració amb la
ciutadania i per a la reactivació de noves formes del nostre model econòmic, que haurà de
modernitzar-se i apostar per la seva digitalització.
Per això, es crearà un grup de treball que inclogui representants de diversos sectors
econòmics, socials, i a tots els grups polítics, amb l'objectiu d'establir les bases
d'aquesta sostenibilitat mediambiental, no només econòmica i social, amb objectius i
mesures que marquin aquesta "agenda verda" per a la nova realitat.


Mesures que ajudin a pal·liar i revertir el canvi climàtic i els seus efectes associats



Mesures de protecció del territori i dels espais marins costaners



Intensificació de la regeneració de les aigües residuals per a la seva reutilització,
així com mesures d'estalvi de consum d'aigua



Actuacions dirigides a la reducció de residus i la reutilització dels generats



Impuls d'actuacions per a ús d'energies renovables i d'eficiència energètica



Impuls del Sector primari com a protector del nostre territori i espais naturals, a més
de bàsic per a la necessària economia de proximitat
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Foment del transport públic i la mobilitat sostenible



Foment de la finca Galatzó i el seu potencial en el trànsit cap a una nova normalitat
més sostenible



Altres actuacions
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COST ECONÒMIC DE LES MESURES DEL PLA DE RECUPERACIÓ SOCIAL,
ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL DE CALVIÀ

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL

COST

Increment de les partides d'emergència social

829.884 €

Millora SAD i menjar a domicili, ajuda a Centres de Salut, alimentació
persones sense llar

24.090 €

Bonificació preu públic Escoletes

410.000 €

Bonificació/Devolució quotes Esports

136.000 €

Bonificació/Devolució quotes Culturals i del lloguer dels locals d'assaig de
Es Generador.

33.000 €

Exempció de pagament i pròrroga del contracte dels habitatges socials

5.000 €

Adquisició dispositius per a dotar d'accés a internet a alumnat en situació de
vulnerabilitat

4.000 €

Subvenció per a les Aules d'Estiu 2020 i reforç educatiu

160.000 €

Convocatòria extraordinària ajudes lloguer d'habitatge habitual Covid-19

600.000 €

Convocatòria ajuda inici de curs escolar extraordinari Covid-19

252.000 €

MESURES DE REACTIVACIÓ I SOSTENIMENT DE L'ACTIVITAT
ECONÒMICA
Reequilibris econòmics i protecció de l'ocupació

1.500.000 €

Convocatòria ajudes rehabilitació modernització teixit comerç local

100.000 €

Pla reactivació comerç local

150.000 €

Convocatòria ajuda a autònoms
Intensificació de la promoció turística

1.500.000 €
35.000 €

MESURES D'AJUDA FISCAL
Bonificació de les taxes d'ocupació d'espai públic
Recàlcul de la taxa de recollida i eliminació de residus per al sector
productiu afectat

160.000 €
3.000.000 €
TOTAL 8.898.974 €
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SIGNEN EL PLA:

Alfonso Rodríguez Badal
Batle

Nati Francés

Marga Plomer

Grup municipal PSOE

Grup municipal Podem-Més

M. Luisa Jiménez

Esperanza Catalá

Grup municipal PP

Grup municipal Vox

Gaël A. Thyuss
Grup municipal Ciudadanos

Antonio Copete

Maribel Millán

UGT

CCOO
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Mauricio Carballeda

Antonio Roses

A. H. Palmanova-Magaluf

A. H. Santa Ponça

Antonio Mayol

Martín Xamena

A. H. Peguera-Cala Fornells

A. H. Illetes

Mar Soler
A. H. Portals Nous

José Tirado

Jesús Sánchez

ACOTUR

ABONE

Alfonso Robledo
CAEB Restauración

Calvià, 15 de juny de 2020
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