PROPOSTA DE LA BATLIA PER DESTINAR LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA D’ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PEL COVID-19
L'Ajuntament d'Inca es troba immers en la posada en marxa de diverses mesures i reestructuració del
pressupost amb l'objectiu de fixar les prioritats i ajuts que hem d'establir per tal de donar una resposta àmplia
al conjunt de la societat inquera.
El primer objectiu és assegurar les necessitats bàsiques a tots els inquers i inqueres, i és per això que una de
les primeres mesures de l'Ajuntament va ser destinar una partida de 450.000 € als Serveis Socials de la
ciutat.
La crisi sanitària del COVID-19 està colpejant amb força el nostre sistema econòmic i social. El retorn a la
normalitat, serà, amb tota probabilitat, de manera gradual i es farà imprescindible la implicació de tothom per
assumir aquest retorn amb les màximes garanties.
Conscients de la magnitud de la crisi sanitària del COVID-19, es proposa que durant els pròxims 3 mesos:
maig, juny i juliol de 2020, els vuit partits polítics amb representació municipal, renunciïn a les assignacions
econòmiques que ens pertoquen.
Des de la responsabilitat que ens atorga gestionar el patrimoni col·lectiu, volem amb aquesta proposta sumar
el nostre granet d'arena i que es destinin aquestes assignacions a despesa social.
Amb aquesta mesura, es podrien destinar 30.909 € a despesa social i fer una passa més a l'hora de sumar
esforços i recursos per garantir que cap família quedi enrere i pugui tenir cobertes les necessitats bàsiques.
En conseqüència se sotmeten a la consideració del Ple municipal les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. No meritar ni abonar les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals corresponents als
mesos de maig, juny i juliol de 2020.
SEGON. Destinar la quantitat econòmica corresponent a aquestes assignacions, que ascendeix a 30.909 €, a
la partida pressupostària d’assignacions econòmiques per al COVID-19, mitjançant la corresponent
transferència de crèdit.»
Finalitzades totes les intervencions, els regidors acorden que la Proposta es consideri com a presentada per
tots els grups polítics municipals.
Seguidament consideren esmenar la Proposta afegint un tercer punt dels acords amb el següent contingut:
«TERCER. Fer un especial reconeixement i menció a les organitzacions socials no governamentals de la
nostra ciutat, per la gran tasca que estan duent a terme, com són Càritas, Creu Roja i Inca Viva, i que, a més,
es doni compte a la corresponent Comissió Informativa de com s’estan aportant els recursos a aquestes
institucions.

