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Proposta de la Batlia per aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament d'Inca i
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme la posada en comú de
recursos econòmics per a autònoms afectats per la COVID-19.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EN FORMA TELEMÀTICA,
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA EN DATA 10 DE JULIOL DE 2020

No hi assisteixen:
Sra. Maria del Mar Navarro Reguillo
Sra. Sonia Francisca Franco Ruiz
Secretari accidental:
Sr. Guillermo Corró Truyol
Interventor:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

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.
Número: 2020-0008 Data: 04/09/2020

REGIDORS
Hi assisteixen:
Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sra. Antonia Maria Sabater Martorell
Sr. Antoni Peña Mir
Sra. María José Fernández Molina
Sr. Miguel Ángel Cortés Ramis
Sra. Maria Antonia Pons Torrens
Sr. Andreu Caballero Romero
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Andrés Gili Vizcaíno
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Francisco Pol Alorda
Sra. Vanesa Berga Garzón
Sr. Gregori Ferrà Frau
Sr. Andrés Sánchez García
Sra. Isabel Vallés Garrido
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BATLE PRESIDENT
SR. Virgilio Moreno Sarrió

A la sala de sessions de la casa consistorial
de l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears),
essent les 12.30 hores del dia 10 de juliol
de 2020, es reuneix l’Ajuntament en ple, en
primera convocatòria, amb convocatòria
prèvia a l’efecte, per tal de realitzar la
sessió extraordinària de forma presencial i
telemàtica, sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

ACTA DEL PLE

ASSISTENTS

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.

El Sr. García demana que consti en acta el que ja ha manifestat en altres plens en relació
amb aquest punt. Des del seu grup hi assisteixen presencialment perquè sempre han
considerat que s'havia d'assistir al Ple de forma presencial. Per les raons expressades en
els plens anteriors, manifesta que es podria replantejar el fet que fos presencial, reconeix
que en unes altres condicions i en un altre espai físic, i també respectant la decisió de
cadascú d'acudir-hi de forma presencial o telemàtica. Manifesta el seu desig que el Ple
pogués ser ja definitivament de forma presencial, la qual cosa voldria dir que haurien
superat aquesta situació sanitària, mentrestant han d'acceptar que es produeixi d'aquesta
manera per raons sanitàries.

ACTA DEL PLE

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, degut a la situació d’emergència de
salut pública existent provocada per la COVID-19 i considerant les normes contingudes en
l’acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 per a la transició cap a una nova
normalitat, segons les quals, i a la vista de la configuració física de la sala de plens, és
convenient la celebració telemàtica de la sessió, sense perjudici que els regidors que hi
vulguin assistir personalment ho puguin fer adoptant les mesures de protecció adequades.
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1.
DACIÓ DE COMPTE DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE JUSTIFICA
LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ

2.
PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR EL CONVENI A SUBSCRIURE
ENTRE L'AJUNTAMENT D'INCA I LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS PER DUR A TERME LA POSADA EN COMÚ DE RECURSOS ECONÒMICS
PER A AUTÒNOMS AFECTATS PER LA COVID-19
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació, de la qual esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).
Els reunits consideren la Proposta de data 7 de juliol de 2020, que transcrita textualment
diu:
"Proposta-memòria de la Batlia justificativa i per a l'aprovació del conveni d'ajuts a
autònoms afectats per la COVID-19, a signar entre el Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament d'Inca
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Finalment els assistents es donen per assabentats de la dació de compte.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha comportat l'aturada obligada de bona part
de l'economia del teixit productiu i comercial de la nostra ciutat. 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 suposa,
pot arribar a implicar una caiguda del PIB i l'ocupació de Balears superior al 30 % el 2020,
amb un impacte molt rellevant a la nostra ciutat.

Per aquests motius, i en ús de les competències de desenvolupament econòmic (art.
29.2.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears), amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica del municipi, es
considera adient la signatura del conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de posada en comú de recursos econòmics per ajudar els autònoms afectats, per la qual
cosa s'eleven a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES
D'ACORD:
PRIMER. Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament d'Inca i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 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.
SEGON. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura del conveni.
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En conseqüència, atesa la importància quantitativa i qualitativa del col·lectiu d'autònoms i
atesa la difícil situació, cal ajudar aquest col·lectiu en el procés de reinici amb l'objectiu
d'assegurar una reobertura amb les màximes garanties. A la vista de les característiques
d'aquest conveni no té caràcter contractual i queda exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
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Una vegada iniciat el procés de desescalada, cal ajudar econòmicament aquest col·lectiu
tan important dins 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
de manera diferent els sectors econòmics, ha provocat problemes clars de liquiditat per
aquests negocis, que han hagut de fer front a despeses de lloguer, llum, etc. mentre
restaven tancats, alhora que, una vegada aixecada l'obligació de tancament, aquesta es
produeix en unes condicions diferents de les existents abans de la pandèmia. De la
mateixa manera, la situació en els pròxims 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.

ACTA DEL PLE

Amb motiu d'aquest impacte tan fort, l'aturada forçada del comerç detallista no essencial
ha suposat un efecte molt intens en el teixit empresarial. En aquest sentit, la característica
de microempresa dominant en el nostre teixit productiu fa que el col·lectiu de les persones
físiques autònomes, s'hagi vist especialment afectat per l'aturada econòmica provocada
per l'estat d'alarma. És important no perdre de vista que el pes dels autònoms a la nostra
Comunitat Autònoma és molt més nombrós que a la resta d'Espanya, 20,5 % pel 17. A
més a més, una part molt rellevant dels assalariats, 5 % del total, fan feina per a persones
físiques autònomes, de manera que l'efecte de la COVID-19 sobre aquests autònoms té,
en realitat, un efecte immediat sobre el 25 % dels llocs de feina de la Comunitat. Una xifra
que es pot extrapolar a la nostra ciutat. Per tot això, resulta imprescindible donar suport a
aquest col·lectiu que s'ha vist especialment afectat per la crisi sanitària de la COVID-19.

TERCER. Autoritzar i disposar (AD) la despesa per un import de 100.000 euros a favor de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en concepte d'aportació econòmica per a la
línia d'ajuts dirigida al treball autònom en el marc del present conveni amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 000.43300.4500001 del pressupost vigent de l'Ajuntament d'Inca
per a l'exercici 2020."

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta.
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
i deu minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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Finalitzades totes les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: desset (17) vots a favor dels grups municipals de Socialistes d’Inca,
Independents d’Inca, MÉS per Inca, Vox-Actúa Baleares, Proposta per les Illes,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unidas Podemos-Unides Podem; i dos (2) vots
d’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

ACTA DEL PLE

Durant el debat el Sr. Félix Sánchez vol que quedi clar que les ajudes arribaran a una
mitjana de 135 autònoms, que no arriba al 10 % d’aquests. Tampoc li queda clar, i vol que
consti en acta la resposta del Sr. Batle, perquè segons ell aquestes ajudes les podien
sol·licitar les pimes i les micropimes i, segons les bases, no ho veu; només diu que ho
poden fer els autònoms. És cert que hi ha autònoms societaris, però creu que les ajudes
van dirigides a treballadors autònoms i no a pimes ni a micropimes. Si és el contrari,
demana que quedi clar, però les bases només parlen de treballadors autònoms. Ja va
demanar en el Ple anterior que constàs en acta aquesta qüestió i el Sr. Batle va dir que
les pimes i micropimes podrien demanar les ajudes, i vol que quedi clar.
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