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La crisi de la COVID-19 és, segons l’ONU, la pitjor crisi
d’ençà de la Segona Guerra Mundial. Es tracta d’una
pandèmia d’una magnitud sanitària sense precedents per
a la nostra generació i que ha provocat l’aturada literal
del nostre sistema econòmic i un cop importantíssim al
nostre estat del benestar.

L’aturada d’una manera immediata del nostre sistema de
vida ha colpejat tots els estaments de la nostra societat,
però d’una manera més intensa les persones amb manco
recursos. És per això que dins del paquet de mesures
aprovades l’eix social té un pes preeminent, amb l’objectiu
de garantir els recursos més bàsics a totes les persones que
ho necessitin.

En temps de màximes incerteses, la tasca de la nostra
institució ha estat i és donar solucions de proximitat als
problemes dels inquers i inqueres. L’impacte de la COVID-
19 ha suposat el confinament de tota la població. Un
sacrifici personal que està fent possible doblegar la corba
de contagis i ens permet avançar, a poc a poc, en un
desconfinament per fases que ens durà a la nova
normalitat.

Una nova normalitat de la qual tots i totes haurem
d’aprendre. Nous hàbits que ens duran a prendre mesures
de prevenció importants que ens portaran a una nova
manera de viure i conviure. Algunes de les evidències que
ja tenim ens diuen que a curt termini canviarà la nostra
manera de relacionar-nos, la manera d’anar comprar,
passejar, viatjar, etc. Alguna de les certeses que també
tenim és que hem demostrat que des del sacrifici i la
renúncia personal estam essent capaços d’assolir avanços
importantíssims.



Resposta
política
Més enllà dels partits que formen part de l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Inca, des del primer moment, tots i cadascun dels vuit
partits polítics que conformen el consistori han mostrat la seva total
predisposició a sumar esforços per tal que aquest pla pugui donar una
resposta immediata als nostres veïns i veïnes, especialment a aquells que
no tenen les necessitats bàsiques cobertes.

Aquest punt és important perquè demostra que davant l’adversitat estam
tenint la capacitat de gestionar els recursos públics amb objectius molt
clars:

• Ajudar a qui més ho necessita.
• Reactivar l’economia inquera.
• Garantir la seguretat i salubritat dels espais públics.

És important subratllar que el pla "Reiniciam Inca" s’ha elaborat d’una
manera rigorosa i respectant la màxima de fer tot allò que podem fer,
però només allò que sigui possible. Així mateix, mantenim una
reivindicació constant davant les institucions supramunicipals, per tal que
adaptin o canviïn normatives que permetin a les administracions locals fer
més passes en benefici de la ciutat i els inquers i inqueres.



Unajuntament
financerament
sostenible
Aquesta crisi sanitària, però també econòmica, ha arribat en un moment
en què l’Ajuntament d’Inca, gràcies a l’esforç de tots els inquers i inqueres,
no té cap deute amb els bancs. Estam en condicions de continuar
desenvolupant el pla "Reiniciam Inca", més enllà d’aquesta primera fase,
i és important explicar que hem demanat al Govern de l’Estat que ens deixi
utilitzar el superàvit acumulat per donar una resposta més àmplia al
conjunt de la nostra ciutat.

De manera conjunta, els vuit partits polítics vàrem aprovar una declaració
institucional instant el Govern de l’Estat que flexibilitzàs les regles fiscals
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa
que impedeixen actuar les administracions més properes als ciutadans.

Mesuresambels
treballadors
municipals
Des del primer moment es va prioritzar la salut laboral dels treballadors i
treballadores de l'Ajuntament d'Inca. En aquest sentit, des del dilluns, 16
de març, es va prendre la decisió que tots els treballadors i treballadores
amb opció a fer teletreball, s'adaptessin a aquesta nova normalitat i
s'establiren torns rotatius de feina presencial. Aquesta mesura ha
contribuït a la seguretat laboral i sanitària i ha facilitat la conciliació
familiar.

Per altra banda, els treballadors i treballadores públics dels departaments
de la Policia Local, neteja viària, residus i brigada, donada la naturalesa
de la seva activat essencial, han continuat treballant amb totes les mesures
de seguretat per tal que la nostra ciutat mantingués els eixos bàsics de la
seguretat i neteja d'una manera òptima.

https://incaciutat.com/wp-content/uploads/2020/04/8.-Declaraci%C3%B3-institucional-mesures-COVID-19.pdf
https://incaciutat.com/wp-content/uploads/2020/04/8.-Declaraci%C3%B3-institucional-mesures-COVID-19.pdf


Coms’haplantejat
elpla"ReinciamInca"?
Des de l’Ajuntament d’Inca hem fet feina tenint clars els següents principis
bàsics:

1. Dur a terme una escolta activa, acords i consensos.
2. Cap inquer i inquera ha de quedar enrere.
3. Garantir la seguretat dels professionals de l’Ajuntament.
4. Intensificar la neteja dels espais públics de la ciutat.
5. Fer tot el que legalment es pugui fer i sempre amb l’aval
dels tècnics municipals.

6. Retornar a la nova normalitat.

Assumint aquests principis, des de l’Ajuntament d’Inca hem posat en marxa
tota una sèrie de mesures que contribuiran a reduir l’impacte econòmic i
social de la COVID-19. El pla "Reinciam Inca" consta de tres eixos clau en
què fonamentarem el retorn a la nova normalitat, tot garantint els
principis bàsics de l’estat del benestar.

Eix 1 → Ajuts en l’àmbit social
Eix 2 → Ajuts en l’àmbit fiscal
Eix 3 → Impuls a l’economia



D’una manera resumida, els següents punts reflecteixen l’esperit del pla
"Reinciam Inca", un pla que consideram viu, modificable i ampliable en
funció de les necessitats de la ciutat, i que pretén ser un punt d’inici per
reactivar el nostre teixit social, econòmic i comercial.

• Contacte permanent amb entitats empresarials, comercials,
ciutadanes, etc.

• Recollida de propostes i suggeriments per part de la ciutadania.

• Aplicació de la normativa que els tècnics municipals avalin.

• Assoliment d’acords i consensos amb tots els grups polítics.

• Intensificació de la neteja i desinfecció dels espais públics.

• Garantia de la seguretat dels professionals municipals.

• Adquisició d'equips de protecció individual i altres eines de
protecció.

• Priorització i augment de la despesa social.

• Agilització i simplificació dels processos d’informació ciutadana.

• Derogació de taxes, readaptació d’altres i un nou calendari
tributari.

• Agilització dels tràmits administratiu relatius a obres i llicències
d’activitats.



Unaciutatquenogira l’esquenaaaquellsqueméshonecessiten

EIXSOCIAL

1. Partida extraordinària de 450.000 €.

2. 300 famílies en situació de màxima vulnerabilitat
rebran 100 € mensuals per adquirir aliments.

3. Hem ampliat els ajuts econòmics a famílies en
situació de màxima vulnerabilitat en un 360 %.

4. Incrementam en un 50 % els ajuts a llibres de text

5. Els beneficiaris d’aliments han augmentat
en un 560 %.

6. 25 noves altes al Servei d’Atenció a Domicili.

7. 243 persones amb servei de teleassistència.

8. Implantació del Punt d’Informació Únic
(PIU T. 971 100 025).

9. Col·laboració amb l’Hospital d’Inca
per al repartiment de medicació a domicili.

10. Ampliació de la plantilla de Serveis Socials.
2 treballadores socials i 1 psicòleg.

11. Coordinació i ajut permanent a Càritas, Creu Roja
i Inca Viva.



EIXFISCAL
Adaptamel calendarifiscalperalleugerar lapressióeconòmica

1. Derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació
de via pública.

2. Padró dels mercats, taxa d’ocupació de via pública per a taxis,
quioscs, etc. Es retornarà la quantitat proporcional al període
en què no s’hagi pogut dur a terme l’activitat.

3. Ajornament durant dos mesos del període de pagament
voluntari. Passa de l’1 d’abril al 31 de juliol.

4. Taxa de Fems: l’activitat econòmica afectada veurà reduït
el rebut en la proporció en què les mesures de confinament
impedeixin desenvolupar la seva activitat (Locals comercials,
bars, restaurants, cellers, naus industrials, habitatges vacacionals,
etc.).

5. Aigua: ampliació de fins a quatre mesos del període voluntari
per pagar els rebuts.

6. Escola infantil Toninaina i Conservatori de Música: el mes de
maig es durà a terme la devolució i compensació de la part
proporcional del mes de març en què no es va poder prestar
el servei. Anul·lació dels rebuts del mes d’abril.

7. Ordenança de gestió, recaptació i inspecció: reducció de
l’import mínim per fraccionar un deute; passa de 100 € a 30 €
mensuals i sense interessos de demora en els ajornaments i
fraccionaments dels rebuts que recapta l’Ajuntament d’Inca, i
sempre que es paguin dins el mateix any.

8. Ampliació terminis per sol·licitar la bonificació de l'IBI de les
famílies nombroses i bonificació de la taxa de fems per raó de
capacitat econòmica.

9. Servei d’Esports: suspensió definitiva dels serveis esportius
amb monitor del curs 2019/2020 i retorn de les quotes.



EIXECONÒMIC
Lanovanormalitatpassaperun fort impulsa l’economia local

Més enllà de les mesures en matèria fiscal que s’han aprovat i que
contribueixen a l’objectiu d’ajudar el teixit econòmic de la nostra ciutat,
hem posat en marxa una línia de subvencions per a autònoms i
comerciants dotada amb 327.000 €.

L’acord amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca fa que
puguem comptar amb més recursos encara. Els autònoms afectats per la
crisi de la COVID-19 podran accedir a ajuts que oscil·laran entre els
2.000 € i els 3.000 €. Aquesta ajuda possibilita una passa més en la
desescalada particular que cada autònom de la nostra ciutat ha de fer
per adaptar-se a la nova normalitat.

La reactivació econòmica d'Inca passa també perquè el seu ajuntament
sigui més eficient. És per això que una de les primeres decisions va ser la
d’agilitzar al màxim el pagament de totes les factures pendents per
dotar de liquiditat a les nostres empreses. Així mateix, l’impuls de
licitacions municipals, comença ara a veure els seus fruits amb nombroses
obres i actuacions que contribueixen d’una manera important a la
reactivació econòmica.

Caponanamapartird’ara
Ara que entram en aquesta situació de nova normalitat, des de
l’Ajuntament d’Inca som ben conscients de les dificultats que tots tendrem
en els pròxims mesos. Encaram la gestió post-estat d’alarma des d’una
perspectiva transversal, amb totes les àrees de gestió del consistori
implicades i sumant esforços amb els actors socials i econòmics de la
nostra ciutat.

Només des de l’entesa, l’escolta activa i el diàleg constant serem
capaços de sortir-ne junts, d’aquesta greu crisi sanitària i econòmica.
L’Ajuntament d’Inca farà tot el que legalment sigui possible i sempre
atenent-nos a les competències que tenim. En els propers mesos, i
després d’haver pogut fer una anàlisi acurada dels mesos d’estiu,
valorarem com podem continuar desenvolupant el pla "Reinciam Inca"
a través de nous ajuts i noves mesures que abracin tots els sectors de la
nostra ciutat.



Cronologia dels esdeveniments i presa de
decisions
13 de març | L’Ajuntament d’Inca fa públic un BAN municipal amb les
indicacions de la Conselleria de Salut i que inclou, més enllà de recomanacions
sanitàries, el tancament, durant un període de 15 dies, de tots els espais
municipals.

14 de març | Es declara l’estat d’alarma i es dóna inici al període de
confinament.

17 demarç | L’Àrea de Serveis adapta els horaris de neteja viària a les noves
circumstàncies. Dóna inici un pla especial de neteja per desinfectar els espais
públics de la nostra ciutat.

17 demarç | Els vuit grups polítics municipals donen les seves assignacions
econòmiques a la lluita contra la crisi de la COVID-19.

21 demarç | L’Ajuntament prioritza el pagament de factures i subvencions
pendents amb l’objectiu de donar liquiditat a empreses, autònoms i entitats.

23demarç | Es posen en marxa licitacions per un import de 2 milions d’euros
amb l’objectiu de reactivar l’economia local. S’agiliten també les llicències
d’obra i d’activitats.

25 demarç | Amb l’objectiu de fer front a la desinformació, l’Ajuntament fa
públic un llistat amb els canals d’informació oficials per seguir la crisi de la
COVID-19.

31 demarç | Es publica una breu guia amb les recomanacions relatives als
animals de companyia així com un protocol d’actuació per a les colònies
felines.

1 d’abril | Es publica informació d’interès per a les empreses, comerciants,
autònoms, etc., així com el llistat de gestories d’Inca que continuen fent feina
per donar resposta al teixit econòmic de la ciutat.

6d’abril | De manera urgent, s’injecten 450.000 € a l’Àrea de Serveis Socials
per fer front a les necessitats més bàsiques de les famílies inqueres amb manco
recursos.

7 d’abril | Es publica un BAN municipal en el qual es declara “Herois de la
ciutat” a tots els nins i nines.

11 d’abril | L’Ajuntament d’Inca, amb l’objectiu d’unificar i simplificar l’atenció
ciutadana, habilita el PIU, el Punt d’Informació Únic per atendre qualsevol
dubte relacionat amb la crisi de la COVID-19.

https://incaciutat.com/ban-municipal
https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-activa-un-pla-especial-de-neteja-i-desinfeccio-de-carrers-i-espais-publics
https://incaciutat.com/els-grups-politics-municipals-dinca-donaran-les-seves-assignacions-economiques-pel-covid-19
https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-prioritza-el-pagament-de-factures-i-subvencions
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https://incaciutat.com/fonts-oficials
https://incaciutat.com/animals-de-companyia-i-emergencia-sanitaria
https://incaciutat.com/protocol-cura-colonies-felines
https://incaciutat.com/protocol-cura-colonies-felines
https://incaciutat.com/informacio-innovacio-empresa
https://incaciutat.com/gestories
https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-injecta-450-000-euros-addicionals-per-cobrir-necessitats-basiques
https://incaciutat.com/ban-muncipal-per-a-tots-els-infants-de-la-ciutat
https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-habilita-un-punt-dinformacio-unic-enfront-del-covid-19


15d’abril | Es deroga l’Ordenança fiscal que regula la taxa d’ocupació de via
pública amb taules i cadires. Els bars i restaurants de la ciutat només pagaran
l’import corresponent a les dates d’1 de gener de 2020 a 13 març de 2020. Pel
que fa a la taxa de fems, també es descomptarà la part proporcional en què
el negoci hagi estat tancat.

15d’abril | Es presenta un nou calendari tributari per adaptar-nos a la crisi de
la COVID-19 i donar facilitats als inquers i inqueres.

25 d’abril | L’Ajuntament d’Inca destinarà 300.000 € en una línia d’ajudes
directes a empreses, comerciants i autònoms.

27d’abril | Conjuntament amb les associacions de comerciants i empresaris, es
posa en marxa el projecte d’un Marketplace inquer.

29d’abril | S’amplien a 3 anys els terminis d’execució d’obres per impulsar la
construcció i reduir l’impacte de la COVID-19.

6 demaig | S’habiliten línies segures per a vianants i esportistes davant el
primer període de desconfinament.

13demaig | L’Ajuntament d’Inca acorda, amb les associacions de comerciants,
impulsar una plataforma de venda en línia.

15demaig | L’Ajuntament tanca al trànsit més de 5.000 metres de carrers per
donar més espai als vianants.

21 demaig | L’Ajuntament d’Inca augment en un 50 % els ajuts a llibres de
text.

25demaig | Destinam 150.000 € en ajuts per a la rehabilitació de façanes.

26demaig | Noves mesures per garantir la seguretat al mercat setmanal del
dijous.

4de juny | Inca avança els programes de formació i ocupació.

9 de juny | Incabusiness estrena nova pàgina web que aprofundeix en la
divulgació dels tràmits per acollir-se als diferents ajuts relacionats amb la crisi
de la COVID-19.

10de juny | Inca destinarà 327.000 € en ajuts a autònoms i comerciants.

10 de juliol | Aprovació del conveni de col·laboració amb el Govern de les
Illes Balears que permet l'adhesió del municipi d'Inca a la convocatòria
d’ajudes extraordinàries per a persones treballadores autònomes.

15de juliol | Presentam la campanya “Inca a cel obert”, que contribuirà a fer
que l’eix comercial de la nostra ciutat es converteixi en referent de la Part
Forana.

https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-no-cobrara-les-terrasses-als-bars-i-descomptara-els-fems-als-comercos
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IMPORTANT: aquest document pretén explicar d’una manera sintètica les diferents mesures
que s’han pres des de l’Ajuntament d’Inca per tal de contribuir que l’impacte social,
econòmic i sanitari de la COVID-19 sigui, dins la desgràcia, el menor possible. Es tracta d’un
document viu i en constant evolució que podreu veure actualitzat al web incaciutat.com

Així mateix, l’Ajuntament d’Inca al complet vol expressar la seva gratitud
amb tots els professionals sanitaris, cossos i forces de seguretat, personal
de neteja, fems i residus, de supermercats, així com tots els
professionals que en un moment de màxima dificultat han demostrat la
seva enorme capacitat de sacrifici, solidaritat i talent.

D’altra banda, expressam el nostre més sentit condol a tots aquells
que heu perdut un familiar a causa de la COVID-19. Els tendrem
sempre presents.
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