ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EN FORMA TELEMÀTICA,
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA EN DATA 8 DE JUNY DE 2020
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A la sala de sessions de la casa consistorial
de l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears),
essent les 11.00 hores del dia 8 de juny de
2020, es reuneix l’Ajuntament en ple, en
primera convocatòria, amb convocatòria
prèvia a l’efecte, per tal de realitzar la
sessió ordinària de forma presencial i
telemàtica, sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i
hi assisteix l’interventor Sr. Antoni Cànaves
Reynés.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1.
DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE JUSTIFICA
LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ
Per part del Sr. Batle president es dóna compte que, en ús de les facultats que li confereix
la legislació vigent, ha apreciat la concurrència de la situació d’excepcionalitat a què es
refereix l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
per celebrar telemàticament la present sessió del Ple Municipal, degut a la situació
d’emergència de salut pública existent provocada per la COVID-19, la qual ha donat lloc a
la declaració de l'estat d’alarma en el qual es troben actualment; situació d’excepcionalitat
que reconeix la disposició addicional única del Decret llei del Consell de Govern de les
Illes Balears 6/2020, d’1 d’abril, quan declara la possibilitat de celebrar d’aquesta forma
les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions públiques locals durant el
període que duri l’estat d’alarma.
El Sr. García vol fer constar que des del seu grup sempre han considerat que s'havia
d'assistir al Ple de forma presencial. Han observat que primer els sanitaris, els bombers,
etc. i avui en dia ja moltíssima gent ja estan treballant d’aquesta manera, de fet en els
plens veuen que hi ha altres grups que fins ara no hi havien assistit i ja hi assisteixen.
Encara que la situació permet la convocatòria telemàtica, manifesta el seu grup ha assistit
i assistirà sempre que pugui presencialment als plens. Tenint en compte el compliment les
normes de distanciament, etc., considera que seria convenient reestudiar la possibilitat
que els plens siguin presencials, sempre respectant tot allò que marquin els decrets,
donat que la celebració telemàtica és una possibilitat, però no una obligació; no volen dir
que ho hagin de ser o no, ells entenen que ho podrien ser si compleixen tota la normativa
vigent, i per aquest motiu demanen al Sr. Secretari que ho faci constar en acta.
El Sr. Pol vol puntualitzar un tema al Sr. García. Ha esmentat bombers, policia, etc., que
estaven fent feina, aquests no entraven dins el grup que podia fer feina presencial perquè
la seva feina no ho permet; o sigui que està d'acord que tots els altres, ells, no han vengut
per aquest motiu, el tema és que podien fer feina presencial; però clar, no voldria ficar dins
aquest grup bombers, policies i tota aquesta gent que no hi està inclosa.
El Sr. García contesta al Sr. Pol que allò que he volgut dir senzillament és que, si hi ha
hagut gent que ha fet feina presencialment, estigui obligada o no a fer-la per llei, doncs
molt bé, els regidors ho podrien fer, i així com a decisió personal del seu grup ho han fet
respectant la decisió de tothom. És clar que si bombers, sanitaris, el personal de neteja...
–fa referència als que ha esmentat a cada Ple–, si tota aquesta gent seguia complint amb
les seves obligacions perquè ho imposava la llei o per voluntat pròpia, ell entenia que un
regidor també podia venir, sense obligar-ne cap. Li sembla molt legítim que uns optin per
no venir i d’altres per fer-ho, ell respecta la voluntat de tothom, i si els plens i les
comissions han de continuar telemàticament in secula seculorum, cap problema.
Expressa que des del seu grup, si se’ls permet per normativa, hi continuaran assistint de

forma presencial, però respecta l'actuació de tots els que varen optar per no venir, igual
que han optat ara per venir, no hi té cap problema. Recalca que en aquest sentit no hi
tenen cap inconvenient, ni matisen ni critiquen a ningú, simplement manifesten la seva
opinió sobre allò que ha fet el seu grup.
Finalment els assistents es donen per assabentats de la dació de compte.
2.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE MAIG DE
2020
El Sr. García recorda que en aquest ple va demanar que constassin en acta distintes
intervencions seves i, encara que no n’està segur, creu que també va demanar que hi
constàs la seva intervenció en relació amb un decret en què existien alguns informes en
contra i així i tot va ser signat pel batle, i no ha vist que constàs en acta. Creu recordar
que ho va dir, i si no ho va dir i es pot fer constar en acta, demana que s’hi faci constar, i si
no ho va dir i no s’hi pot fer constar, que no s’hi faci. Però, està segur que va dur a terme
una intervenció en aquest sentit. Comenta que la resta d’intervencions seves hi consten
més o manco, no amb detall, però les dona per bones.
El Sr. Secretari li contesta que ho faran constar.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’Acta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
3. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 17/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT AMB BAIXA
Els reunits consideren la Proposta de data 15 d’abril de 2020, que transcrita textualment
diu:
"Proposta de Batlia envers l’expedient núm. 17/2020 de modificació de crèdits amb la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres aplicacions pressupostàries
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Es realitza la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al
Pressupost Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdit extraordinari, redactada de
conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
VIST que mitjançant Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball es preveu
que s’aprovin 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 autò noms afectats directament per la COVID-19.
VIST que les competències en matèria de treball són d’organismes o administracions
d’àmbit supramunicipals.
VIST que els ajuts esmentats anteriorment estan territorialitzats per municipis.

VIST que la previsió dels fons aportats pel Consell Insular de Mallorca i la Comunitat Autò noma de Illes Balears referent a aquestes ajudes destinades al municipi d’Inca s’estimen
en 56.418,00 i 170.526,00 respectivament.
VIST que l’òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la
Directora General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social.
VIST que el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball serà l’òrgan competent per
dictar les resolucions d’aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria.
VIST que l’Ajuntament d’Inca vol coadjuvar i afegir-se als ajuts esmentats aportant l’import
de 100.000,00 euros, els quals aniran destinats als autònoms del municipi.
VIST que els comerços, les petites empreses, els autònoms i l'activitat comercial i empresarial en general està greument danyada per aquesta pandèmia.
VIST que en virtut de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, la despesa referent a les transferències
corrents a la Comunitat Autònoma s’hauria d’imputar a l’article 45 concepte 450 de la classificació econòmica de despeses.
VIST que, en el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2020, en el subprograma
43300 corresponent a l'Àrea d'Innovació i Empresa no existeix crèdit adequat i suficient
per tal de realitzar l’aportació dels fons referents a aquests ajusts.
VIST que per acord del Ple de la corporació de data 29 d’abril es va acordar l’aprovació
inicial de la modificació de crèdit núm.13/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb la baixa d’altres aplicacions pressupostàries referents a la línia de
subvencions ‘REINICIA INCA’ per tal d’ajudar el petit comerç de la ciutat.
VIST tot l'exposat es fa necessari que es deixi sense efecte la modificació de crèdit
13/2020 abans citada ja que com s’ha vist les ajudes a què ens referim en el present
document són similars tant en els objectius com en els subjectes beneficiaris.
VIST l’informe favorable del TMAE interí d’Intervenció conformat per l’interventor municipal
de data 3 de juny de 2020.
CONSIDERANT que els motius d'interès públic recomanen iniciar el procediment per
poder realitzar l’aportació de fons pels ajuts esmentats per tal d’incrementar els fons
prevists que destinaran el Consell Insular de Mallorca i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per poder coadjuvar en el sosteniment de l'activitat comercial del nostre municipi
en aquests moments els autònoms necessiten de l’ajuda de les administracions públiques.
En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, la següent
PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Revocar i deixar sense efecte la modificació de crèdit núm. 13/2020 amb la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres aplicacions aprovada
inicialment per acord del Ple de la corporació amb data 29 d’abril de 2020.
SEGON. Aprovar inicialment l'expedient 17/2020 de modificació de crèdits amb la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb la baixa d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost vigent :
Baixes en aplicacions de despeses
Partida

Descripció

000.33000.4850003

CULTURA, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA. SUBVENCIÓ UNIÓ MUSICAL INQUERA

000.33800.2269900

000.43300.4860003

Crèdit inicial
(€)

Import
modificació (€)

Crèdit
definitiu (€)

66.000,00

30.000,00

36.000,00

130.000,00

30.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

-

236.000,00

100.000,00

136.000,00

FESTES I PROMOCIÓ DE LA CIUTADANIA. DESPESES
DIVERSES DE FUNCIONAMENT

INNOVACIÓ I EMPRESA.
EMPRENEDORS

SUBVENCIONS

NOUS

TOTAL

Altes en aplicacions de despeses
Partida

Descripció

000.43300.4500001

INNOVACIÓ I EMPRESA. AJUDES ALS AUTÒNOMS
COVID-19

TOTAL

Crèdit
inicial

Import modificació
(€)

Crèdit
(€)

-

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

definitiu

100.000,00

TERCER. Declarar necessària i urgent la referida despesa i la impossibilitat de demorar-la
als exercicis posteriors.
QUART. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat

termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
CINQUÈ. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no se’n presentin,
l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
SISÈ. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
SETÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."
Durant les intervencions el Sr. Gori Ferrà s’absenta de la sessió i ja no s’hi incorpora.
El Sr. Batle vol que consti en acta que hi ha una gran incertesa sobre com avançarà el
tema dels estudis, els sectors productius i els socials de la ciutat d'Inca; els demana que
els diguin per favor com evolucionaran aquest sectors de la ciutat d'aquí a final d'any.
Posteriorment, el Sr. Félix Sánchez vol que consti en acta que tenen el dubte si la
convocatòria d'ajudes realment afecta també microempreses com en el cas de les altres
bases o només afecta autònoms, perquè un autònom és un autònom que fa feina pel seu
compte i pot contractar. Si afecta empreses, s'ha de saber, perquè d'això sortirà el seu vot
favorable o d'un altre color; per tant, necessita saber-ho i el Sr. Batle no li ho ha contestat.
El Sr. Batle vol que consti en acta que reitera que si algú d’ells té la bolleta màgica per
veure allò que passarà en el mes de setembre, octubre, novembre, desembre, que ho
digui ara i que consti en acta; però, per responsabilitat, ells allò que plantegen és que
tenen la feina feta i que queden retinguts 200.000 euros que no es tocaran, estan allà.
Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca, MÉS per
Inca, Vox-Actúa Baleares, Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía;
un (1) vot en contra del grup municipal Unidas Podemos-Unides Podem; i quatre (4) vots
d’abstenció dels grups municipals del Partit Popular i Independents d’Inca.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta.
El Sr. García vol que consti en acta que el seu vot és d'abstenció perquè en aquest acord
es lleven 200.000 euros de l'ajuda d'autònoms i s'anul·la la partida que hi havia de
300.000 euros.
El Sr. Batle li contesta que vol deixar palès allò que ha estat explicant en les diferents
intervencions, que aquests 200.000 euros queden retinguts, amb el compromís d'aquest
equip de govern de dur a terme en el mes de setembre una altra revisió de la situació dels
diferents sectors econòmics i socials de la ciutat. Esmenta que tant de bo no faci falta,
però que, si són necessaris, com han dit des del principi d'aquesta situació d'alarma
s’aportaran tots aquest recursos per intentar ajudar a tots els col·lectius d’Inca.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les dotze hores
i cinquanta-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.

