
Conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca per dur
a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per
compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-
19

Parts

Iago Negueruela Velázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, nomenat pel Decret 10/2019, de
2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern
de les Illes Balears, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 88, de 3 de juliol, qui actua en nom i
representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en exercici de les facultats
que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i el Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es delega
en els titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració. 

Virgilio Moreno Sarrió, batle - president de l’Ajuntament d’Inca que actua en nom d’aquesta corporació en
virtut del seu nomenament, acordat pel Ple de la corporació municipal en data 15 de juny de 2019, segons les
atribucions que li confereix l’article 21.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. La crisis sanitària provocada pel COVID-19 ha portat a l’aturada obligada de bona part de l’economia de
totes i cadascuna de les nostres illes. D’acord amb les estimacions del Govern de les Illes Balears, l’efecte
econòmic d’aquesta aturada obligada, juntament amb les restriccions al transport, nacional i internacional, de
viatgers que està suposant, pot arribar a implicar una caiguda del PIB i l’ocupació de Balears superior al 30%
en 2020, amb un impacte molt rellevant en totes i cadascuna de les nostres illes.

2. Amb motiu d’aquest impacte tan fort en tot el territori balear, l’aturada forçada del comerç minorista no
essencial  ha suposat un efecte molt  intens en el teixit  empresarial.  En aquest sentit,  la característica  de
microempreses dominant en el nostre teixit productiu fa que el col·lectiu dels treballadors autònoms s’hagi vist
especialment afectat per l’aturada econòmica provocada per l’estat d’alarma. És important no perdre de vista
que a Balears el pes dels treballadors autònoms és molt més nombrós que a la resta d’Espanya, 20,5%
versus 17%. A més, una part molt rellevant dels assalariats, 5% del total, fan feina per a autònoms, de manera
que l’efecte del COVID-19 sobre els autònoms, té, en realitat, un efecte immediat sobre el 25% dels llocs de
feina de la nostra comunitat. Per tot plegat, resulta imprescindible donar suport a aquest col·lectiu que s’ha
vist especialment afectat per la crisi sanitària del COVID-19.

3. Una vegada iniciat el procés de desescalada, cal ajudar econòmicament a aquest col·lectiu tan important
de  la  nostra  economia.  L’obligació  d’aturada  durant  els  mesos  compresos  entre  la  declaració  de  l’estat
d’alarma  i  el  procés  de  desescalament  progressiu  que  afecta  diferentment  als  sectors  econòmics,  ha
provocats problemes clars de liquiditat a aquests negocis, havent de fer front a despeses de lloguer, llum, etc.,
mentre estaven tancats, a la vegada que una vegada aixecada l’obligació de tancament aquesta es produeix
en unes condicions diferents a les existents abans de la pandèmia. De la mateixa manera, la situació en els
propers mesos ve marcada per la incertesa econòmica, en el context d’una economia greument afectada per
la caiguda d’activitat i pel nivell de represa turística.



4. Per tot plegat, atesa la importància quantitativa i qualitativa del col·lectiu d’autònoms i atesa la difícil
situació de reobertura, cal ajudar a aquest col·lectiu en el seu procés de reinici per assegurar una reobertura
exitosa, amb l’objectiu de protegir el nostre teixit productiu.

5. Atès tot el que s’ha dit als paràgrafs anteriors, s’ha de dir que les Administracions Públiques d’acord amb
l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han de servir amb objectivitat els
interessos generals i han d’actuar d’acord amb els principis, entre d’altres, d'eficàcia i coordinació, i han de
respectar en la seva actuació, també entre d’altres, els principis de eficiència en la assignació i utilització dels
recursos públics, i cooperació, col·laboració i coordinació entre elles. 

6. En el marc d’aquesta col·laboració i cooperació, es va celebrar una reunió convocada el dia 22 de maig
de 2020 per la Federació d’Entitats  Locals de les Illes Balears,  on hi  participaren el  Govern de les Illes
Balears,  els  diferents  Consells  Insulars  i  tots  els  ajuntaments  que  així  ho  consideraren,  amb la  intenció
d’explicar les condicions generals d’una possible convocatòria d’ajuts per a autònoms a publicar pel Govern
de les Illes Balears, així com l’oferiment per part d’aquest als consells insulars i als ajuntaments de les illes
per  tal  de  què  els  que  així  ho  volguessin,  s’hi  poguessin  adherir  mitjançant  una  aportació  econòmica
instrumentalitzada mitjançant  un conveni,  com ara és el  cas d’aquest  que se subscriu  amb l’Ajuntament
d’Inca .

7. Tant  la  Constitució  Espanyola  com l’Estatut  d'Autonomia  de  les  Illes  Balears,  des  del  punt  de  vista
autonòmic, indiquen que els poders públics han d’atendre al desenvolupament de tost els sectors econòmics ,
tal com s’indica a l’article 130 de la Constitució. En aquest sentit, l’article 30 l’Estatut d’Autonomia estableix
com a competències pròpies de la Comunitat Autònoma el foment del desenvolupament econòmic dins el
territori de la comunitat autònoma, d’acord amb les bases i coordinació general de l’activitat econòmica. 

8. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix entre les
competències dels ajuntaments, en l’article 29.2.t), el desenvolupament econòmic local i la promoció turística
del seu territori. 

L’article 32 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’acti -
vitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per  pal·liar  els  efectes  de  la  crisi  ocasionada  per  la  COVID-19,  possibilita  als  ajuntaments,  en  exercici
d’aquesta competència de forment econòmic que reconeix la Llei 20/2006 en relació als apartats 1 i 5 del art.
25 de la Llei de Bases de Règim Local, atorgar ajudes o subvencions en matèria de desenvolupament econò -
mic a les persones o entitats afectades per la situació del COVID 19 i, en general, acordar totes les accions
de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica del municipi.

9. Aquest conveni té com a àmbit territorial el de l’Ajuntament d’Inca.

10. El conveni s’emmarca dins d’una pluralitat de convenis amb altres institucions insulars i municipals, la
línia de subvenció dels quals haurà de fer referència a l’àmbit territorial de les Illes Balears, devent garantir-se
que les quanties assenyalades a la clàusula segona lletra a ’aquest conveni es destinen al municipi d’Inca .

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord
amb les següents



Clàusules

1. Objecte del conveni

L'objecte  d'aquest  conveni,  d’acord  amb el  que disposen els  articles  47  i  següents  de  la  Llei  40/2015,  d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
és establir la forma i condicions en què es desenvoluparan les aportacions econòmiques de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i  l’Ajuntament  d’Inca, signants d’aquest acord, per a dur a terme la
instrumentació d'una línia d’ajuts dirigida al treball autònom amb la finalitat d’ajudar als autònoms que hagin de
reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats
directament per la COVID-19.

2. Obligacions de les parts 

A. Obligacions econòmiques

1) El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, es
compromet a aportar 8.000.000€, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 413G01 47000.00 20021
del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , en el marc del projecte de l’Ordre del
conseller  de  Model  Econòmic,  Turisme  i  Treball  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  de  la
convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o mantenir l’activitat dels autònoms afectats directament
per la COVID-19. 

De la quantitat esmentada, es distribuirà en el municipi en funció del percentatge del pes relatiu del
col·lectiu  d’autònoms  de  cada  municipi  d’estinat  a  l’Illa  de  Mallorca  d’acord  amb  l’  annexe  a  la
convocatòria de bases pel municipi d’Inca , que representa 170.526,23 €. 

2)  L’Ajuntament  d’Inca  es  compromet a  aportar  100.000  euros  que  es  destinaran  íntegrament  al
municipi d’Inca , en el marc d’aquest conveni, d’acord amb el que preveu l’article 7 de l’Ordre de bases.
Als  esmentats  efectes,  l’Ajuntament  d’Inca  disposa  del  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aplicació
pressupostària 000.43300.4500001

3) L’Ajuntament resta obligat a ingressar aquests recursos econòmics a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en els tres dies següents a la signatura d’aquest conveni per, així, poder
procedir a aprovar la convocatòria de subvencions per al manteniment de l’ocupació dels autònoms, a la
compte bancària de la comunitat núm: ES0321000011810201626897.

B. Altres obligacions

Per part del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- El Govern de les Illes Balears es compromet a:



1) Aprovar una línia d'ajuts dirigida al treball autònom amb la finalitat d’ajudar als autònoms que
hagin de reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació,
dels autònoms afectats directament per la COVID-19, i dur a terme la seva gestió íntegra.

2) Informar  a  l’Ajuntament  d’Inca  del  desenvolupament  de  la  convocatòria,  amb  un  detall  del
número d’autònoms del  seu territori  als  que s’ha adjudicat una ajuda.  Aquesta informació es
vehicularà a l’entorn de la Comissió de Seguiment del Conveni prevista en la clàusula cinquena.

3) A aportar al l’Ajuntament d’Inca , abans del 31 de desembre de 2020 ,un certificat en el qual es
relacionin les operacions subvencionades en l’àmbit territorial del municipi d’Inca.

4) En el cas de què no hi hagués suficients sol·licituds per esgotar el crèdit de la convocatòria,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a retornar la part del
crèdit aportat per l’Ajuntament que no s’hagi adjudicat d’acord amb les condicions establertes a la
convocatòria en matèria del sistema d’adjudicació dels fons. 

5) L’incompliment dels termes de la convocatòria que doni lloc a un reintegrament de l’ajut, donarà
lloc al retorn dels fons a l’Ajuntament. 

Ambdues parts  signants es comprometen a  fer  difusió dels  resultats  de la convocatòria.  Les entitats
hauran de fer una manifestació expressa de què el número de beneficiaris del seu territori és el resultat
d’un conveni de col·laboració interadministrativa.

 3. Remissió a les condicions generals de les bases i la convocatòria de subvencions

Pel que fa a les condicions generals del Conveni, això es, les persones autònomes beneficiàries, els requisits
generals i específics, es fa una remissió al projecte de l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball  per la qual s’aproven les bases reguladores i  la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar  o
continuar  l’activitat  per  compte  propi  i  consolidar  el  projecte  d'autoocupació  dels  autònoms  afectats
directament per la Covid-19.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Model econòmic, Turisme i Treball, es compromet
a aprovar en el termini d’un mes i abans de dia 15 de juliol la convocatòria d’ajuts per afavorir la recuperació
econòmica de les persones autònomes en situació d’alta, per un import de 326.944,79€, com a mínim, la
suma de les aportacions de totes les entitats signants d’aquest conveni. 

Les condicions principals del Conveni són les qué es detallen al projecte de l’Ordre de bases de dia 27 de
maig de 2020 ( BOIB núm. 95, de 28 de maig), sotmés a l’audiència i a informació pública. 

4 . Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i el seu règim jurídic vindrà determinat per les
estipulacions previstes en el propi convenien virtut del que preveuen la Llei 40/2015 i la Llei 3/2003, en tot el
que  no contradigui  la  Llei  anterior  .  L'ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  serà  el  competent  per
resoldre  les  controvèrsies  que  poguessin  sorgir  entre  les  parts  en  l'execució  o  interpretació  del  present
conveni.



5. Comissió de seguiment i jurisdicció competent

Es crea una comissió de seguiment integrada pels membres següents:

a) Una persona nomenada per la l’Administració autonòmica, en representació d’aquesta entitat.

b) Una persona nomenada pel Consell Insular de Mallorca, en representació d’aquesta entitat.

c) Una persona nomenada per l’Ajuntament d’Inca en representació d’aquesta entitat.

Aquesta Comissió ha de resoldre els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i en el desenvolupament
d’aquest Conveni. 

Les parts que subscriuen aquest conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que
puguin sorgir  en l’aplicació i  la  interpretació d’aquest conveni i  a resoldre de manera amistosa qualsevol
desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. Serà la Comissió de Seguiment qui haurà de resoldre
els conflictes que sorgeixin. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i
l’execució  d’aquest  conveni  han  de  ser  del  coneixement  i  de  la  competència  de  l’ordre  jurisdiccional
contenciós administratiu.

Sexta. Règim jurídic

El present conveni no té naturalesa contractual, quedant exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.

El seu règim jurídic vendrà determinat per la Llei 40/2015 de règim jurídic de les administracions públiques i
pel contingut de les seves pròpies clàusules, amb subjecció als principis que estableix l’esmentada Llei per a
resoldre els dubtes i les llacunes que puguin presentar-se.

Sèptima. Termini de vigència del conveni

El present conveni té efecte des de la data de la seva signatura, i estendrà la seva vigència fins a 31 de
desembre de l'exercici  2022, sense perjudici  del  degut compliment de les obligacions contretes durant la
vigència d'aquest.

I com a mostra de conformitat signam aquest Conveni en tres exemplars.

Palma, 13 de juliol de 2020

Per l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears Per l’Ajuntament d’Inca


