PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER
SER DEBATUDA AL PLE RELATIVA A MESURES PER A FER FRONT A LA CRISI
ECONÒMICA I SOCIAL PROVOCADA PEL COVID-19

La crisi sanitària, econòmica i social que esteim patint amb motiu de la pandèmia
provocada pel Coronavirus o Covid-19, estendrà els seus efectes durant un període de
temps incert però que, en qualsevol cas no serà curt, especialment les conseqüències
econòmiques i socials que es perllongaran més enllà de la crisi sanitària que, esperem que
més prest que tard, quedi resolta.
Des d’aquest punt de vista, el sanitari, l’Ajuntament està gestionant la situació en
coordinació amb la resta d’administracions públiques (ajuntaments i Consell Insular de
Menorca) i seguint les indicacions fixades per les administracions i autoritats sanitàries
corresponents. Des del primer moment mos hem posat a la seva disposició per a
col·laborar en el que sigui necessari, així com també reconeixem l’esforç que s’està fent
per part de s’equip de govern, es la nostra responsabilitat com a representants dels
ciutadans plantejar propostes en benefici de tots ells i molt més en una situació tan greu
com s’actual.
I com no i de de forma molt especial, volem reconèixer el gran esforç i la dedicació del
personal sanitari, dels cossos de seguretat i altre personal i ciutadans que estan lluitant i
fent feina en la primera línia de la crisi.
Pel que fa als aspectes econòmics i socials, tot i que bona part de les ajudes provenen o
provindran d’altres administracions (de l’Estat, de la CAIB i del Consell) en diferents
matèries, però pensam que l’Ajuntament té marge d’actuació per a complementar les
ajudes esmentades i adoptar mesures que pal·liïn la situació que estan patint i que patiran
durant els propers mesos, moltes persones, autònoms, empreses i entitats del municipi,
degut a la paralització de les activitats econòmiques, l’augment de l’atur, etc.
L’Ajuntament ho pot fer, i ho ha de fer. Al ple extraordinari del dia 7 de maig es va aprovar
per unanimitat de tots els grups municipals que conformen la Corporació la liquidació del
Pressupost de 2019.
Aquest superàvit o estalvi (que semblava que es volia confiscar pel govern de s’Estat) s’ha
d’emprar. No pot estar aturat al banc, sinó que ha de posar-se a disposició dels ciutadans,
entitats i empreses.
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Ara més que mai, amb les dificultats de tot tipus que provoca i seguirà provocant aquesta
crisi, és imprescindible que aquests doblers es destinin a ajuts, rebaixes d’imposts,
ajornaments, inversions productives, etc, que dinamitzin l’activitat econòmica i pal·liïn
les dificultats per les que passarà molta gent.
El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Maó va registrar dia 24 d’abril un
Pla de Recuperació Econòmica i Social, amb el desig de totes ses mesures que es
plantejaven es poguessin aprovar cercant el màxim consens polític i social, perquè sa
recuperació del nostre municipi fos així lo més ràpida possible en benefici dels nostres
ciutadans.
Alguns dies després l’equip de govern va presentar un pla de xoc per pal·liar els efectes
del COVID-19. En aquest pla es van incorporar algunes propostes fetes pel nostre grup
municipal, però d’altres ni siquiera es van intentar negociar per arribar a un acord en
benefici de tots els ciutadans de Maó.
Per tot açò el Grup Municipal del Partit Popular presenta aquesta proposta amb els
següents punts d’acord:

1.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a la creació d’una comissió
de recuperació econòmica i de seguiment del Pla de xoc del COVID-19 per tal d’avaluar
l’aplicació del pla i acordar les corresponents adaptacions.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Govern de l’Estat espanyol a que flexibilitzi la
normativa de control pressupostari tal i com ha demanat la FEMP, per tal que els
ajuntaments puguin emprar el màxim superàvit, especialment en aquests moments
d’extrema necessitat dels ciutadans, famílies, autònoms, entitats i empreses del municipi.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a que a més dels ajornaments
i mesures de flexibilització i prorrateig de tributs que s’han aprovat i que venen marcats
per la llei es treballi i s’estudiï la rebaixa d’altres impostos com:
a) L’impost sobre Béns Immobles,
b) L’impost de construccions, instal·lacions i obres.
c) Bonificació d’altres taxes que puguin suposar una càrrega per ses empreses del
municipi, com el fems industrials, IAE, ....
d) Eliminar les plusvàlues per herències
e) Revisió i adaptació a la situació actual dels canons per concessions i autoritzacions
administratives.
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4.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a aprovar un paquet
d’Inversions Financerament Sostenibles, per als anys 2020 i 2021, que siguin inversions
productives i que suposin la injecció de doblers als autònoms i petits empresaris del
municipi i dinamitzin l’economia local, així com també dur a terme un pla de millora de
zones turístiques del nostre municipi.
5.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a fer les gestions necessàries
per a obtenir tots els recursos que li corresponguin de les mesures i línies d’ajuts que
s’estableixin a tots els nivells de l’Administració, Consell Insular, Govern Balear i Govern
Estatal, per:
a) Incrementar la partida d’ajudes directes a autònoms, comerços i PYMES, amb
tràmits burocràtics ràpids, per tal d’ajudar a la recuperació dels mateixos i tornar quan
antes a sa normalitat socioeconòmica del nostre municipi.
Establir una línia d’ajuts per les escoletes de 0-3, per tal de minimitzar les
possibles conseqüències derivades de l’expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTE) i garantir la seua continuïtat i qualitat en el servei que ofereixen.
b)

c) Estudiar altres línies d’ajuts per a col·lectius de persones vulnerables en
matèries que siguin de competència municipal.

6.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a reforçar el Departament
d’Urbanisme i d’Activitats, per tal d’agilitzar les llicències d’obres i d’activitat, la qual cosa
permetrà el desenvolupament d’inversions al municipi.
7.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern a implementar una retribució
extra al personal municipal de primera línia del COVID-19, policia, geriàtric, brigada,.....

Maó a 18 de maig de 2020
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