
 

L’Ajuntament enllesteix un segon paquet de mesures 

socials i de reactivació econòmica per fer front a la crisi 

provocada pel COVID-19 

 

El nou paquet suposa 5,7 milions d’euros que es destinaran a polítiques 

socials i a la reactivació del teixit productiu i econòmic 

 

Contempla destinar 1 milió al comerç, l’exempció del pagament de la taxa 

d’ocupació de via pública fins a final d’any i 300.000 euros per a 

promocionar Palma i Platja de Palma com a destins turístics 

 

Entre els dos paquets de mesures, l’Ajuntament haurà destinat gairebé 

11 milions a fer front al COVID-19 

 

Palma, 8 d’abril de 2020.- L’Ajuntament de Palma ha enllestit un segon paquet 

de mesures per fer front a la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-

19. El seu objectiu és, d’una banda, seguir destinant recursos a les famílies 

vulnerables que atén Benestar i el suport a les dones víctimes de violència de 

gènere i, d’altra, la reactivació del teixit econòmic i productiu de Palma. En total, 

suposa destinar-hi 5,7 milions d’euros que, sumats als 5 milions del primer 

paquet de mesures, fan una inversió d’10,7 milions d’euros per ajudar a pal·liar 

l’actual crisi. 

 

El batle de Palma, Jose Hila; i els portaveus dels grups municipals Alberto Jarabo 

(Unidas Podemos), Antoni Noguera (Mes per Palma) i Francisco Ducrós (PSIB) 

han explicat el nou paquet, que també s’ha traslladat als agents socials per 

videoconferència. Així, el batle i els portaveus ja han avançat les noves mesures 

a la presidenta de la CAEB, Carmen Planas; el president de Pimem i el seu 

gerent, Jordi Mora i Gustavo de Vicente, respectivament; el secretari general 

d’UGT, Alejandro Texias, i el secretari general de CCOO, José Luis García. El 

batle també ha explicat les mesures a l’oposició per telèfon. 

 



“És el moment d'anar més enllà i oferir un segon paquet de mesures destinades 

a polítiques socials i, també, a la reactivació de el teixit econòmic i productiu de 

Palma. Volem que l’economia es reactivi i volem que ningú quedi enrere”, ha 

assegurat el batle. Les mesures “volen ajudar a la ciutadania, als treballadors i 

treballadores, a les famílies més vulnerables, al petit i mitjà comerç, als 

autònoms, al sector de la restauració i al sector turístic. són mesures que hauran 

de venir acompanyades d'altres del Govern com del Govern central perquè la 

resposta ha de ser de totes les institucions. La coordinació és clau”, en paraules 

del batle. 

 

Ducrós ha agraït “la coordinació interna de l’Ajuntament” per “d’una forma 

consensuada i coordinada adaptar-mos a la nova realitat”. “Són mesures 

necessàries per començar a reactivar l’economia”, ha afirmat Ducrós. Jarabo 

també ha destacat el fet “d’arribar a acords”, uns acords que “ajudaran a la 

població més vulnerable i a les dones víctimes de violència de gènere, estarem 

al seu costat”. “Són mesures a llarg termini per donar seguretat als treballadors i 

treballadores”, ha afirmat. Per últim, Noguera ha posat en valor que el pressupost 

per a ajudes urgents, gràcies a les aportacions del Consell i el Govern, “el més 

alt de la història de l’ajuntament, ja que arribarà als 6,6 milions d’euros”. “Tenim 

l’oportunitat d’enfortir els sectors econòmics des de la diversificació, una clau 

essencial”, ha explicat Noguera. 

 

Mesures nou paquet 

El nou paquet de mesures inclou noves mesures socials i d’altres destinades a 

la reactivació del teixit econòmic i productiu de Palma. Es destinen els 3,7 milions 

d’euros del fons de contingència previstos al pressupost municipal per al 2020 a 

les següents mesures: 

 

• Mesures socials – 700.000 euros. Injecció de més recursos per a les dues 

prioritats socials: les famílies vulnerables que atén Benestar i el suport a 

les dones víctimes de violència de gènere. 

 

• Mesures per a la recuperació del teixit productiu i econòmic de Palma 

destinades al comerç, la restauració i l’activitat turística– 3 milions d’euros. 

 

o Comerç: 1 milió d’euros per al comerç mitjançant el diàleg amb el 

sector. Es convocarà la Mesa del Comerç per marcar com es 

distribuiran les ajudes. A la Mesa hi ha representants del sector, de 

l’equip de govern i de l’oposició, 



 

o Exempció de la taxa d’ocupació de la via pública (terrasses de bars, 

cafeteries, restaurants...) des que va començar l’estat d’alarma i 

fins a finals d’any. Són 1,6 milions que l’Ajuntament deixarà 

d’ingressar. 

 

o Exempció de la taxa de filmació i de la taxa dels quioscs: 100.000 

euros. 

 

o Es duplica el pressupost per a promocionar Palma i Platja de Palma 

com a destí turístic – es destinen 300.000 euros més. 

 

o Accelerar el pagament per als proveïdors de l'Ajuntament, sobretot 

autònoms i petites i mitjanes empreses. 

 

o Manteniment de l'ocupació: Ajuntament, empreses públiques, 

organismes autònoms i contractes municipals.  

 

o Treballarem per simplificar els tràmits administratius. 

 

 

Cal recordar que el Consell i Govern aportaran a Palma gairebé 2 milions d’euros 

per a polítiques socials. El Consell ha fet una aportació d’1,6 milions per dotar 

les ajudes urgents a persones vulnerables i el Govern, de 360.000 euros.  

 

Primer paquet 

El primer paquet de mesures contemplava mesures socials i econòmiques i 

suposava 5 milions d’euros. Així, les socials es centraven en dues prioritats: les 

famílies vulnerables que atén Benestar i el suport a les dones víctimes de 

violència de gènere. Així, es garantiren recursos per donar resposta a les famílies 

vulnerables.  

 

• Des que es va decretar l’estat d’alarma, s’han concedit 2002 ajudes per a 

gairebé 1.500 famílies vulnerables per un import de més de 535.000 

euros. Increment del 70 per cent. Tots els centres municipals de serveis 

socials estan funcionant. A més, s’ha habilitat Son Moix per acollir 50 

persones sense sostre. 

 



• 250.000 euros per pal·liar l’emergència habitacional de les dones víctimes 

de violència de gènere. A més, contractació de 19 habitacions a un 

residencial comunitari de ciutat 

 

• Moratòria en el pagament dels lloguers del Patronat Municipal d’Habitatge 

o reducció del lloguer en un 50 per cent. Beneficiarà a més de 380 usuaris 

 

• L’Oficina Antidesnonaments ofereix ajuda a la ciutadania per demanar la 

moratòria d’hipoteques i ajudes per al lloguer 

 

• Cessió de l’hotel Melià Palma Bay i Palau de Congressos per a ús sanitari 

• Manteniment dels llocs de feina a l’Ajuntament, empreses contractistes, 

empreses municipals i organismes autònoms 

 

L’altra eix del primer paquet eren les mesures econòmiques, que tenen com a 

objectiu donar facilitats a la ciutadania perquè puguin fer front a l’actual situació. 

 

• Nou calendari tributari: ajornaments de tributs municipals - impost sobre 

vehicles de tracció mecànica i la taxa de residus sòlids. 

 

• Ajornament i fraccionament rebuts aigua i recollida de residus – fins a 

dues factures per un període de quatre mesos. 

 

• Exempció cobrament taxa ocupació de via pública mentre duri l’estat 

d’alarma. 

 

• L'Ajuntament // seves empreses municipals // organismes autònoms han 

aturat, ajornat, fraccionat o introduït rebaixes en els pagaments mensuals 

previstos  – exemple: escoletes o IME. 

 

• Pla de xoc per al sector cultural: 250.000 euros 

 

• Anul·lació del servei de l’ORA 

 

• Congelació de l’actualització de la taxa de recollida de residus d’EMAYA 

 



• Sol·licitud supressió  dels límits pressupostaris existents: eliminació de la 

regla de despesa, ampliació dels terminis d'execució del romanent de 

tresoreria de 2018 i la reducció dels requisits del romanent del 2019 

 

 


