
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA RELATIVA A INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A 

L’ADOPCIÓ DE MESURES  FISCALS I PRESSUPOSTÀRIES DE CARÀCTER LOCAL  
PER FER FRONT A LA CRISI ORIGINADA PEL COVID-19 

 
 

Per part del Batle President es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Inca l’aprovació de la 
següent declaració institucional: 
 
Vivim una situació excepcional. Cada dia comprovam les conseqüències en les nostres 
vides de la pandèmia del COVID-19 i l'abast que aquestes tenen i tendran en el present i 
en el futur de la nostra societat. Estam davant un moment transcendental de la nostra 
història i hem d'estar a l'altura des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest 
motiu, hem d'insistir una vegada més en la necessitat que la ciutadania compleixi les 
indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions, estem adoptant per 
a la prevenció i l'erradicació del COVID-19. 
 
La nostra prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus i 
per això és necessari que tots secundem les recomanacions de les autoritats sanitàries. 
Només amb la col·laboració i la solidaritat de tots podrem frenar la propagació d'aquesta 
pandèmia. 
 
En aquests moments, volem en primer lloc mostrar el nostre condol i manifestar el nostre 
sentiment a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats. També, des 
d'aquí, fer arribar tot l'ànim i suport als qui s'han vist contagiats pel COVID-19 i es troben 
aïllats a casa o ingressats als hospitals. 
  
Expressam el nostre agraïment més sincer a les persones que treballen en els serveis 
essencials per garantir la resposta en moments difícils; especialment a totes i tots els 
professionals sanitaris, als cossos i forces de seguretat, amb reconeixement exprés del 
paper que estan exercint els agents de Policia Local, bombers i treballadors i treballadores 
d'emergències que, amb una dedicació digna d'elogi treballen per revertir aquesta 
situació: servei de neteja viària, recollida de fems, aigua, enllumenat, ajuda a domicili, 
serveis socials, transports, administració pública, etc.  
 
També el nostre agraïment profund a totes aquelles persones que treballen en el 
proveïment de la població i garanteixen serveis i subministraments essencials: 
treballadors i treballadores del camp, mercats d’abast, botigues de comestibles, 
supermercats, forns, farmàcies, benzineres, transportistes, etc. El nostre reconeixement a 
totes elles. 
 
I també volem fer arribar un suport explícit a tots aquells col·lectius especialment 
vulnerables que s’han vist afectats per aquesta situació: a tots els nins i nines, les 
persones majors, persones amb necessitats especials, persones sense llar o en risc 



d’exclusió, víctimes de la violència de gènere, persones que pateixen algun tipus de 
malaltia, etc. Així com a totes aquelles persones que han tengut cura de la seva situació.  
 
Ara més que mai és el moment d'estar al servei de la ciutadania. D'una banda, al costat 
de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien 
l'ajuda de les Administracions en tots els àmbits. Ara cal reforçar aquestes línies d'actuació 
i, al mateix temps, habilitar mecanismes que permetin la seva atenció preservant la salut 
dels professionals de l'àmbit social. 
 
D'altra banda, també hem d'estar al costat de totes aquelles persones que, a 
conseqüència d'aquesta crisi, es quedaran sense treball. I d'aquelles empreses i negocis 
que es veuran greument afectats per aquesta situació. Per aquesta raó, hem de dotar-nos 
de recursos i ajudes per emparar a les famílies que ho necessitin i per revitalitzar 
l'economia local. Tot això des del convenciment que només des d'una visió sensible amb 
les persones i els col·lectius més exposats podrem garantir una sortida real i justa 
d'aquesta crisi.  
 
En la situació actual, on els nostres veïns i veïnes demanden a les corporacions locals 
una resposta immediata, inclusiva i eficaç, es fa necessària l'activació de tots els 
mecanismes al seu abast per acabar amb les possibilitats de difusió del Covid-19 i pal·liar 
en la mesura que sigui possible la futura crisi econòmica.  
 
Lamentablement les mesures de contenció adoptades arran de l'anterior crisi econòmica 
mitjançant l'aprovació de la Llei orgànica 2/2012, de 28 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, vénen a limitar en gran manera aquestes possibilitats. 
 
Si bé és cert que l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 18 de març de 2020, possibilita 
la destinació del superàvit de les entitats locals als programes de despeses de serveis 
socials i promoció social, i que ha estat aprovat el Reial decret llei 11/2020, l'article 20 del 
qual possibilita la utilització del 20% dels fons anteriorment destinats a la realització 
d'inversions financerament sostenibles amb semblants finalitats, creiem que és necessari 
reforçar les anteriors mesures mitjançant un augment de la despesa pública local finançat 
a través dels fons de què disposen les entitats locals de les Illes Balears després d'anys 
d'estalvi forçós.  
 
Per les raons exposades és necessari impulsar una reactivació de l'economia local a 
través de programes de despesa de les corporacions locals amb la finalitat de garantir els 
drets dels ciutadans, pal·liar la futura crisi econòmica i lluitar contra la difusió del Covid-19. 
 
És per tot l'anterior que ens veiem en la necessitat d'instar l'adopció de les següents 
mesures: 
 
1. Flexibilitzar les regles fiscals d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de 
regla de despesa que impedeixen actuar a l'administració més pròxima davant els 
ciutadans de manera que permeti reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica 
que requereix i requerirà la crisi del COVID-19. 
 
2. Que s'elimini el límit màxim de 300 milions de què disposen el conjunt de les 
corporacions locals per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de 
serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència. I 
que per aquests casos se suprimeixi el compliment dels requisits establerts en la DA 6a de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 



3. Que no es negociï cap fórmula perquè el Govern de l’Estat pugui disposar dels fons de 
les entitats locals. Que no es coarti l'autonomia local atorgada per la Constitució 
Espanyola i es vulgui beneficiar dels fons dels estalviadors per sufragar despeses de 
competències del Govern Estatal o Autonòmic. Que es permeti a les Entitats locals exercir 
la seva autonomia per establir mesures d'estímul a la demanda i reactivació de l'economia 
amb els seus propis recursos i sense els límits de la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 
Inca, 15 d’abril de 2020 

El Batle President 
 
 
 
 
 
Sgt. Virgilio Moreno Sarrió 

 


