1

Davant els efectes del Covid-19, l’Ajuntament de Maó ha posat en marxa un paquet de
mesures concretes amb l’objectiu de fer front a les conseqüències de la pandèmia i de
donar suport al teixit econòmic i social de Maó.
Aquestes mesures es divideixen 9 àrees d’actuació diferents i comparteixen una sèrie
d’objectius comuns:
●
●
●
●
●

Resposta en 2 temps: immediata i plantejament a mitjà termini
Prioritat de suport immediat als sectors més afectats en un primer moment
Suport prioritari al comerç local
Promoció de l’activitat econòmica en paràmetres de sostenibilitat (ODS)
Garantia de cohesió i atenció socials
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MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
● Increment de partides de despesa amb romanent d’anys anteriors -> 1.552.000 €
o 100.000 € per a compra de material sanitari
o 300.000 € per a ajudes a comerços i establiments
o 100.000 € per a desenvolupament del Pla d’acció turística
o 200.000 € per a l’increment de la partida d’ajudes d’emergència
o 252.000 € per a contractar personal de suport
o 600.000 € per al fons de contingència
● Superàvit: Pendents de l’autorització de l’Estat: 1.500.000 € a inversions
financerament sostenibles
● Manteniment de partides d’inversió, capítol 6 (4.672.200 €)
● Incorporació de crèdit 2019 -> 3,5 M €.
● Reestructuració de partides dins els departaments (ex: partides de Festes, Cultura o
Esports)
● Manteniment de subvencions a entitats culturals, socials i esportives, per garantirne la viabilitat. Reorganització d’activitats i programes

MESURES D'ESTÍMUL ECONÒMIC
● Contractació de 2 AODL, per reforçar l’estratègia de promoció i desenvolupament
econòmic (bases aprovades el 23 d’abril)
● Servei d’acompanyament d’ajudes a autònoms, microempreses i les PIME
● Conveni amb la Fundació IMPULSA, per planificar l’estratègia econòmica dels
propers mesos i anys
● Creació de la Mesa de Treball Econòmic, amb presència del sector econòmic,
sindicats, CIMe i Autoritat Portuària
● Creació de l’estratègia Maó 365, per reforçar el potencial econòmic del municipi

MESURES D’ESTÍMUL D'INVERSIÓ
● Agilització en la tramitació de llicències urbanístiques
o Reorganització de personal que faciliti l’agilitat en la concessió de llicències
urbanístiques, com pot ser la incorporació percentual al teletreball
● Manteniment de convocatòries d’ajudes a inversions:
● Ajudes ARRU: 166.000 €
● Filtres verds: 50.000 €
● Pla de façanes i habitabilitat: 160.000 €
● Exempció de l’Ordenança de renous i horaris, prèvia petició i estudi del cas, per a la
realització d’obres durant l’estiu
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MESURES FISCALS
•
•
•
•
•

No cobrament de taxes de serveis no prestats durant l’estat d’alarma: OVP, escoles
infantils, instal·lacions esportives, ambulants
Bonificació del 90 % de la taxa d’ocupació de via pública per terrasses, mercats
ambulants i firaires (110.000 €)
Ajornament del calendari del contribuent
Campanya de domiciliació i fraccionament de l'IBI (8 mesos) i de l'IVTM (4 mesos)
Congelació de les factures d’aigua per a autònoms i per a les PIME, durant l’estat
d’alarma, i finançament en 6 mesos sense interessos

MESURES D'ESTÍMUL COMERCIAL: COMERÇOS, BARS I RESTAURACIÓ
•

•
•
•
•
•

Línia plurianual (2020-2021) d’ajudes directes a comerços de venta al detall, bars i
restaurants, perruqueries i centres d’estètica
o Primera aportació (2020): 300.000 €
Ampliació de fins a 20.000 € del conveni amb Mô Comercial. Pagament immediat del
80 % de l’import
Creació i impuls del Pla de comerç local, amb una visió a mitjà i llarg termini
Creació de l’Oficina de Mediació per al lloguer d’establiments i locals comercials
Acord amb ASCOME per donar suport a plataformes locals de venda en línia
Línia de suport per a adaptació de locals i compra de materials: 100.000 €

MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA
•
•
•
•
•
•

Inversió de 100.000 € en el desenvolupament de les mesures previstes en el Pla de
turisme de Maó (2018)
Creació d’una marca pròpia i d’un paquet de promoció específic per a Maó, que posi
en valor el patrimoni i la cultura
Promoció de Maó dins i fora de Menorca: desestacionalització, estratègia Maó 365
Eliminació del preu públic d’entrada a Ca n’Oliver
Promoció de les visites guiades i les experiències innovadores al Teatre Principal
Flexibilització i adaptació d’horaris d’activitats (música)

MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ DEL PORT
Proposta a l’Autoritat Portuària de Balears per:
•
•

Supressió o bonificació de taxes de terrasses, fins al maig de 2021
Inversió en accessos port-ciutat
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•
•
•
•
•
•

Mesures de suport al sector nàutic
Conveni per a la consolidació del penya-segat
Agilitzar la licitació d’obra del vial al Cós Nou
Licitació del projecte de Cala Figuera
Concurs d’idees de remodelació de la zona de Rochina
Sistema de mobilitat Maó-port amb bicicletes o bus elèctric

MESURES DIRIGIDES AL SECTOR CULTURAL
1. Convocatòria d’ajudes per minimitzar els efectes del Covid-19 al sector cultural
2. Ajornament d’activitats i avançament del 50 % del caixet, una vegada programada
de nou l’activitat
3. Millora de les condicions del contracte de les activitats ajornades
4. Contractació de companyies i/o artistes locals
5. Manteniment de les convocatòries de subvencions i premis anuals
6. Lliurament del 100 % de la taquilla en activitats que depenen de l’Ajuntament
7. Contractació de projectes d’investigació o producció en arts visuals
8. Agilització de pagament de subvencions i serveis
9. Facilitat d’ús dels espais municipals
10. Compromís de diàleg amb el sector cultural

MESURES SOCIALS
•
•
•
•
•
•
•
•

Increment de la partida d’ajudes d’emergència: 323.000 € -> 523.000 €
Emissió de targetes per a compra d’aliments frescos i productes bàsics
Increment del personal de la Residència Geriàtrica Assistida
Contractació d’un tècnic/a per donar suport a les famílies
Contractació de dos treballadors/ores socials
Pla d’acompanyament a la gent gran
Augment de partida de suport a activitats socioeducatives
Continuïtat de l’aposta pels programes SOIB
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