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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 07/20
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 06 d’agost de 2020
Horari: de 14.00 a 14.20 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)
Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Carmen Ripoll Torres
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Mª Dolores Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert
Abans donar lectura de l’ordre del dia el Batle comprova que tots els assistents es troben a
l’Estat Espanyol.

Ordre del dia:
Economia i Especial de Comptes:
1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió- Urgència i extraordinarietat
justificades en la necessitat d’aprovar les ajudes d’aquesta convocatòria que aniran
destinades a sufragar les despeses ocasionades per la greu crisi econòmica derivada de
la Covid-19.
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2. Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 2/20 per fer front a la crisi de la Covid19.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió- Urgència i extraordinarietat
justificades en la necessitat d’aprovar les ajudes d’aquesta convocatòria que
aniran destinades a sufragar les despeses ocasionades per la greu crisi econòmica
derivada de la Covid-19.
El senyors assistents, de conformitat amb el que disposa l’article 113.1.a) del ROF, acorden
per unanimitat aprovar la declaració de la urgència de la present sessió.

2. Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 2/20 per fer front a la crisi de la
Covid- 19.
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 2/20 per fer
front a la crisi del COVID-19.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements
de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient
informa de la següent proposta de resolució:
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 2/20 a l’aplicació
pressupostària 43300.479.00 (“Desenvolupament empresarial. Altres subvencions a
empreses privades”) per import de 400.000€.
Aquesta modificació pressupostària es finançarà mitjançant les baixes de crèdits següents:
Aplicació
pressupostària
15300.619.00
23148.632.00
34200.622.00
94200.466.00
TOTAL

Concepte

Import (€)

Millora de voravies i asfaltats de varis vials
Rehabilitació escola vella Pont d’Inca
Inversions instal·lacions esportives
Transferències a EELL. SEPREISAL

180.000
100.000
20.000
100.000
400.000

2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-se
nota per la Intervenció municipal.
3r. Donar compte d’aquest Acord a la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en la
primera sessió que es celebri.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Moltes gràcies. Com sabeu
vàrem estar parlant durant tot el confinament d’aquestes ajudes al comerç. Als portaveus
vos hem passat també les bases perquè les mireu. I aquí avui només aprovem la
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transferència de crèdit per poder dotar aquesta subvenció amb 400.000 euros. En principi
anaven a ser per 300.000, i al final podem donar 400.000. Les quanties com sabeu són dues
línies d’ajuda. La primera línia és per l’ajuda al lloguer dels comerços comercials, dels locals
comercials, fins a un màxim de 600 euros; i una segona línia que és per l’ajuda a la despesa
corrent que és fins a 400 euros. Creiem que és superior la del lloguer perquè creiem que si
un no té un lloguer ho té en propietat, té menys despeses i val menys. I evidentment
400.000 euros no basta tampoc per arribar a tots els empresaris que tenim a Marratxí.
Creiem que no s’apuntaran tantes perquè no hi arribem però a les bases ja ho deixem
aposta perquè aquesta partida es pugui ampliar o en el cas de què sobrin doblers, que
també es pot donar el cas, que es pogués fer inclús una segona convocatòria per acabar de
repartir els doblers que hagin sobrat. O sigui, que vàrem fer el càlcul d’empreses que tenim.
Aquestes quanties de 600 i 400 euros creiem que són els números per poder arribar a totes
aquelles empreses que creiem que es poden apuntar a aquesta subvenció. Però ho deixem,
com dic, deixem la porta oberta a poder ampliar la partida si hi ha empreses que es queden
defora. Que no arribem o inclús tornar a fer una segona convocatòria, si fa falta, i si sobren
doblers per poder repartir també més quantia entre ells. O sigui, que realment aquests
números són en previsió del que creiem que es puguin apuntar però evidentment no sabem
a ciència certa quantes empreses tendrem. I simplement dir això. Avui duem aquestes
transferències. Després quan ho aprovem avui a plenari, hi ha quinze dies d’exposició
pública i quan acabin aquests quinze dies les podrem publicar, les bases. En el moment que
les publiquem s’obrirà el termini perquè es puguin apuntar les empreses. Això també que
significa? Que sí qualcú de vosaltres veu qualque aspecte que es pugui millorar, qualque
aspecte a dir sobre aquestes bases, tenim quinze dies hàbils per poder-ho parlar. Si qualcú
de vosaltres troba qualque cosa a dir, que em cridi i ho parlem sense cap problema.
D’acord? No són unes bases que vulguem fer sense comptar amb ningú. És a dir, ho hem
estat parlant sobre aquest tema, vàrem trobar entre tots que era una bona justificació
aquesta dels lloguers comercials. Però com vos dic, tècnicament és vera que estan molt
acotades però si qualcú de vosaltres trobeu alguna cosa que dir tenim quinze dies per poder
parlar. Avui no aprovem aquestes bases, només aprovem el crèdit. I poca cosa més. Abans
de passar a votació, evidentment, vos dono paraula. Si qualcú de vosaltres vol dir qualque
cosa.”
Seguidament parla el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos:“Bon dia a tots. Nosaltres ho
hem estat parlant entre nosaltres i hem trobat a faltar, no sé si seria per ventura dintre
d’aquest paràgraf, però no sé si podríem ajudar també als autònoms i a les PIMES que han
tancat i que no poden obrir”
Li respon el Batle: “Aquí ja hi ha una modificació, que la varem fer ahir mateix. Les bases
diuen que és un mes a partir des de que puguin obrir. Aquelles empreses que no han
obert..., això ho fem per evitar també segons quin tipus de frau. M’explico. Aquelles
empreses que varen tancar perquè havien de tancar perquè tenien decidit tancar, que no té
res a veure amb el Covid, que no es puguin acollir. Realment, nosaltres la idea és ajudar a
reactivar, i aquests comerços tornin a reactivar l’economia. Això ho hem canviat, és una
modificació que ahir mateix la vàrem estar mirant aquí amb els tècnics. I el que anàvem a
posar és que en el moment que entreguin la seva sol·licitud han d’estar, la seva activitat ha
d’estar en funcionament. Això li dóna molt més marge que no només un mes com estan a
les bases que creiem que sí que era poc. A no ser, que ho pugui justificar també per temes
sanitaris, perquè el propietari hagi estat malalt. No sé, que ho puguin justificar de qualque
manera. O també que no sigui un negoci que la legislació l’obligui a tenir tancat. Ara aquí no
en tenim. Però si tinguéssim una discoteca que l’obliguen a estar tancada que no ho pugui
demanar. Això és una de les modificacions que vàrem fer just ahir i no la teniu a l’esborrany.
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Jo vos dic que hi ha aspectes que sí que per ventura els podem parlar, que per ventura a
qualcú de vosaltres se’ls ocorre i els podrem incloure”
La Sra. García, portaveu del Partit Popular intervé a continuació:” Gràcies, senyor Batle. Una
consulta, a la proposta que ens heu passat, a la proposta de resolució, són correctes les
partides pressupostàries? Les quatre, incloent la de transferències a les entitats locals del
Serpreisal?”
Li contesta el Batle: “Sí”
La Sra. García demana: “És correcte?.”
I el Batle respon: “Sí. És un poc el que et vaig explicar per telèfon. Que vàrem dir que el
Serpreisal l’utilitzaríem per donar doblers a l’anterior convocatòria que feia el Govern, que
nosaltres aportàvem doblers, i a l’hora de fer la transferència a intervenció varen trobar unes
partides que en el pressupost s’havien quedat descobertes, o inclús doblades, que estaven
dins el mateix àmbit d’actuació i que no feia falta fer una transferència. Com que a
intervenció li va resultar més fàcil va agafar aquestes partides i les del Serpreisal varen
quedar lliures. Com és així, per això hem pogut fer aquestes ajudes de 400.000 euros i no
de 300.000 euros com havíem pensat inicialment. Perquè varen quedar lliures i això. Però
bé, si voleu saber quines són les partides que vàrem agafar per l’anterior convocatòria vos
ho puc mirar i vos la pas ara mateix”
Segueix amb la paraula la Sra. García: “Val. Sí. No, no és tant per saber les partides de
l’altra, sinó per comprovar que realment la partida del Serpreisal la podem emprar per ajudar
als ciutadans de Marratxí. Tal i com, deia aquella moció que va presentar el Partit Popular i
amb la que per cert no hi varen estar d’acord, però ara veig que sí que l’empraren i per tant,
per nosaltres fantàstic. Cap problema. Només ho volíem tenir clar. Gràcies”
El Batle diu: “Sí, sí. No hi ha problema”
A continuació parla la Sra. Nchaso, portaveu de VOX: “En el supuesto de que no bastase el
dinero de la partida, los 400.000, los que estuviesen en cola, ¿qué tendrían que seguir el
mismo procedimiento?, ¿una espera igual de larga?.”
Contesta el Batle: “No. En las bases hemos puesto que simplement podem ampliar la
convocatòria sense tenir-la que tornar a publicar. O sigui, que si queden empreses defora,
nosaltres automàticament podem posar doblers i no hem de tornar a fer el procediment. Això
està a les bases així contemplat”
La Sra. Nchaso diu: “Vale. Gracias”
A continuació el senyor Estarás, regidor del Grup Mixt comenta: “Jo tenia la mateixa
pregunta que na Lola per casualitat, i ja ha quedat contestada. Gràcies.”
Segueix parlant el Batle: “El cas contrari si que hauríem de tornar a fer..., si sobren doblers,
si falten doblers no farà falta, però si sobren doblers si que hauríem de fer una segona
convocatòria. Això sí. Però en el cas contrari no. Si falten doblers podem ampliar la partida
sense haver de tornar a fer la convocatòria”
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Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els
acords abans transcrits.
A continuació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot : “Moltes gràcies a tots. A
aquests que esteu de vacances, doncs disculpeu per haver-vos fet venir”
Seguidament parla el Primer Tinent de Batle, Sr. Canyelles: “Senzillament, no n’hem fet
especialment esment, però diguéssim, que les empreses o els autònoms només es poden
presentar a una de les dues coses; o per despeses de lloguer del que és l’activitat comercial
o per despesa corrent, electricitat, etc, etc. O sigui, no es poden presentar a les dues. Ho dic
perquè avui a premsa ha sortit una cosa que com embullava un poc el fil. Les bases deixen
ben clar que si et presentes a una subvenció per reactivació econòmica o per lloguer,
perquè tens un local llogat o per despesa corrent perquè el local és teu. És un aclariment, ho
dic perquè no generi confusió, ara que parlem d’aquest tema”
El portaveu de Ciudadanos comenta: “Vull entendre que aquestes ajudes nostres, les
municipals, són compatibles amb altres que puguin tenir estatals o d’altres organismes. No?”
Respon el Batle: “Completament compatibles. Per això hem estat els darrers en treure-les.
Idò, si no hi ha cap intervenció més, dir-vos això, desitjar-vos bon estiu a tots. Que tingueu
bones vacances i que les podeu gaudir. I els que ja les heu acabades doncs se sent.”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

La secretària,

Marratxí, 14 d'agost del 2020
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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