DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA RELATIVA A
LA PANDÈMIA INTERNACIONAL DE LA COVID-19
SESSIÓ DE DIA 30 D’ABRIL DE 2020
“El passat 15 de març s'activava a Espanya el mecanisme constitucional de l'Estat d'Alarma com
a conseqüència generada per l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Dies anteriors
l’Organització Mundial de la Salut va declarar aquest virus com a pandèmia pel seu nivell de
propagació i per la gravetat de la malaltia que s’havia assolit al món sencer deixant de forma
evident el seu caràcter global. I lamentablement també ha arribat a les Illes Balears i a la nostra
ciutat, tot i que les dades d’afectació són immensament menors a les d’altres territoris
d’Espanya.
El ritme de creixement de la pandèmia a Espanya ha arribat a nivells molt elevats. Aquests dies
hem arribat a superar els 200.000 contagiats i tristament a més de 20.000 persones que han mort
a conseqüència del virus, una xifra molt elevada i que és, sens dubte, un motiu de dolor i
impotència per a moltes famílies i per al conjunt de la societat. Però també les dades deixen una
porta oberta per a l’esperança perquè són més de 80.000 les persones que han aconseguit
recuperar-se de la malaltia. També aquests dies hem conegut les dades d’afectació del
coronavirus per municipis a la nostra comunitat autònoma: 1.009 persones contagiades i una
taxa de 24,25 per cada 10.000 habitants. Malauradament són molts els ciutadans i ciutadanes
que han sentit prop seu aquesta malaltia, especialment aquells que s’han vist colpejats per la
mort d’un familiar, d’un amic o d’un company...
Des de la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern d’Espanya es va iniciar un període
de confinament general de la població que ha suposat una reducció important de l’activitat
social i econòmica a tot arreu amb les greus conseqüències que això implica: caiguda dels
ingressos per a les famílies, expedients de regulació temporals d’ocupació, factures que s’han de
pagar, tancament dels negocis... La crisi sanitària té unes conseqüències sanitàries
extremadament doloroses i imprevisibles, però també cal posar la mirada en les seves
conseqüències socials i econòmiques. I precisament aquest serà el principal repte que tindrem
com a societat: afrontar plegats i de forma responsable la gestió de la crisi que està deixant el
coronavirus.
● El coronavirus està provocant una crisi econòmica i social profunda que exigirà actuacions de
tots els poders públics i la complicitat activa entre els sectors públic i privat per tal d’evitar que
s’eixampli la desigualtat social i condemni àmplies capes de població a la pobresa. Les
administracions públiques haurem de prendre les mesures necessàries i contundents per a
accelerar la recuperació econòmica amb els menors costs possibles. Haurem d’enfocar la nostra
acció en aquells sectors econòmics que més ens necessiten: els emprenedors i els autònoms, els
petits i mitjans comerços, el sector creatiu i cultural... I especialment també caldrà reactivar el
sector turístic que representa la major part de l’economia de les Illes Balears. És important que
siguem conscients que aquestes situacions de crisi deixen en evidència la desigualtat social. Per
això és imprescindible que les administracions facin polítiques públiques per eradicar la
desigualtat i estar al costat de les classes socials més vulnerables. La sortida de la crisi ha de ser
amb més igualtat social, més benestar social, més responsabilitat amb el medi ambient i l’entorn
i reforçar la política local que exerceixen els ajuntaments.

Però actualment hem d’aconseguir doblegar la corba dels contagis, reduir la mortalitat diària,
atendre a les persones més vulnerables i, sobretot, no relaxar-nos com a societat per evitar
possibles contagis. Dins dels possibles nivells de desescalada que hi pugui haver, la ciutadania
ha d’actuar amb responsabilitat i amb solidaritat cap a la resta. Serà molt important extremar les
precaucions i seguir les indicacions que marquin les autoritats sanitàries, així com també serà
necessari augmentar els tests per als col·lectius de risc.
El coronavirus també ha deixat moltíssims exemples de solidaritat, de bon veïnatge,
d’iniciatives com els aplaudiments als treballadors essencials cada dia a les 20 hores... Cal
reconèixer tota la dedicació del personal sanitari que ha demostrat la capacitat i solvència de qui
forma la part humana del nostre sistema de salut públic. I també la dedicació de la Policia Local,
Bombers, persones que conformen les forces de seguretat, els treballadors de producció
distribució de béns de primera necessitat, el personal de botigues i supermercats i així com els
treballadors i entitats de l’àmbit social.
Part de la gestió d’aquesta emergència sanitària correspon als diferents ajuntaments del nostre
país i, per això, necessitem que tant des del Govern d’Espanya com per part de la Comunitat
Autònoma i Consell de Mallorca es puguin activar tots els mecanismes i recursos necessaris per
tal de poder garantir respostes eficients als problemes que està generant el virus. Per això cal
agrair la coordinació institucional que hi ha hagut per part del Govern de les Illes Balears i del
Consell de Mallorca amb el nostre Ajuntament,així com part del Govern d’Espanya amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L’Ajuntament és l’administració més propera al
ciutadà i tenim l’obligació d’estar a l’alçada de les circumstàncies i així ho farem. La nostra
ciutat és una ciutat potent i que funciona. Caldrà prendre mesures i la gestió no serà fàcil, però
amb unitat ho aconseguirem.
Per tot això i, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Reglament orgànic del ple de
l’Ajuntament de Palma, es presenta la següent declaració institucional:
● Expressar el condol de l’Ajuntament de Palma per totes les víctimes que han mort a
conseqüència del coronavirus i afirmar el compromís de celebrar un acte institucional de record
quan les condicions sanitàries ho permetin.
● Expressar el suport de l’Ajuntament de Palma a totes les persones contagiades i desitjar-los
una ràpida recuperació.
● Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet un esforç impressionant per
poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en
l’acompanyament dels malalts. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i
treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil, que
han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en unes
condicions especialment difícils. Així com també agraïm la tasca de tot el personal públic de
l’Ajuntament de Palma i de les seves contractes per la seva dedicació i per la seva tasca
imprescindible perquè la ciutat pugui haver continuat funcionant.
● Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en l’aplicació de
les mesures de confinament decretades, atès que s’ha demostrat que són la manera més efectiva
per evitar la propagació de la Covid-19. I ampliar el reconeixement institucional al conjunt

d’iniciatives anònimes, a entitats i a voluntaris per la seva participació activa en la lluita contra
la pandèmia.
● Volem expressar el ferm compromís de que Palma continuarà mirant cap al futur afrontant els
reptes amb l’esforç i la generositat de tothom, i fer que torni a ser, en el menor temps possible,
en una ciutat acollidora i justa, que aposti per una economia sòlida, productiva i diversa."
Palma, 30 d’abril de 2020
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