PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 09 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
===========================
ACTA REUNIÓ PLE DE L'AJUNTAMENT
==================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 28 - 09 - 2017
==========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Guillermina Moll Dalmedo

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
(Excusen la seva absència)

(PSOE)
(C.ME)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 28-092017, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, a excepció del
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll i de la Sra. Águeda Reynés Calvache, que s’incorporen durant el
transcurs de la sessió plenària, assistits per la
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secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de realitzar en primera
convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l’acta
de la sessió anterior, realitzada el dia 27 de juliol de 2017.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 17 membres presents,
dels 21 de la corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de cinc decrets d’Alcaldia de
transferència de crèdit, que es transcriuen a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4117MC0019
EXP. E0101 2017 000011
Exp. Relacionat - E0468 2017 000001
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a,
2.b), d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
CM2 1511 6810215

CM1 1610 7510001

Partida
EXPROPIACIÓ FINQUES ASCENSOR
PORT – ZONA CLAUSTRE

Import
+ 208.637,19

Total Altes

+ 208.637.19

CONVENI ABAQUA

- 208.637,19

Total Baixes

- 208.637.19

D’acord amb la base 3a del Pressupost, d’aquesta modificació de crèdit es donarà compte al
proper Ple que es realitzi.
Maó, 17 d’agost de 2017
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
El secretari accidental: Carlos Seguí Puntas
EXP. E0101 2017 000016
EXP SICALWIN . 2SG417MC0022
DECRET D’ALCALDIA
2
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.10.17

MÓNICA MERCADAL PONS, SECRETÀRIA
INTERINA
Motivo CERTIFICO
Localidad Maó
FECHA:08/11/2017 9:17:33

JUANOLA PONS CONCEPCIO - 41492330
Maó Vist i plau
Maó Maó
FECHA:08/11/2017 14:10:20

PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 09 - 2017 N. SESSIÓ: 1A

Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
CM6 1721 2269901

Partida
DESP.VÀRIES-MEDI AMBIENT
Total Altes

CM6 1721 6190212

Import
+ 2.951,35
+2.951,35

INVERSIONS -MEDI AMBIENT (RC160)

+2.951,35

Total Baixes

-2.951,35

Maó, 21 d’agost de 2017
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
El secretari accidental: Carlos Seguí Puntas
EXP SICALWIN . 2SG4117MC0023
EXP. E0101 2017 000017
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
SP1 3230 6320111

Partida
INVERSIONS EN ESCOLES

Import
+61.000

Total Altes
SP3 3400 7700111

+61.000

CONVENI UD MAHÓN

-61.000

Total Baixes

-61.000

D’acord amb la base 3a del Pressupost, d’aquesta modificació de crèdit es donarà compte al
proper Ple que es realitzi.
Decret que se signa segons data i hora que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons (signat el 29/08/2017- 9:36:13)
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons (signat el 29/08/2017 – 13:48:58)
EXP. E0101 2017 000019
EXP SICALWIN . 2SG417MC0025
DECRET D’ALCALDIA
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Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6ª, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, vinc en aprovar la transferència de crèdit següent:
CM1 1719 2269901

CM6 1711 622011

Partida
DESP.VÀRIES-EDIFICIS
MUNICIPALS

Import

Total Altes

+5.000

INVERSIONS EN EDIFICIS- OBRA
PÚBLICA (RC-48)

-5.000

Total Baixes

-5.000

+5.000

Decret que se signa segons data i hora que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons (5/09/2017- 11:14:01)
El secretari / La secretària. Mónica Mercadal Pons (5/09/2017-12:22:34)
EXP. E0101 2017 000020
EXP SICALWIN . 2SG417MC0026
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
SG8 2410 2269901

SG8 2410 6250111

Partida Import
DESP.VÀRIES-FORMACIÓ

+13.280,47

Total Altes

+13.280,47

MOBILIARI-FORMACIÓ

-13.280,47

Total Baixes

-13.280,47

Decret que es signa segons data i hora que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons (18/09/2017- 14:23:56)
El secretari / La secretària. Mónica Mercadal Pons (21/09/2017- 12:25:58)
3. Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2016 (Exp. E01102017000003)
- Vist l’expedient del Compte General de l’exercici 2016, format per l’interventor municipal.
- Vist l’estat numèric presentat dels estats, comptes anuals i annexos que componen aquest
Compte General.
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- Informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2016 per la
Comissió Especial de Comptes, en reunió de data 21 d’agost de 2017, amb 6 vots a favor (3
ARA MAÓ i 3 PSOE) i 4 abstencions ( PP) .
- Exposat al públic el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2016, des del dia 22
d’agost de 2017 fins al dia 12 de setembre de 2017, sense que, durant aquest període i 8 dies
més, s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, a l’empara del que està establert a l’art.
212.3 de l’RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
En conseqüència, vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i la resta de
documentació i informes adjunts a l’expedient, de conformitat amb el que disposen els articles
212.4 i 212.5 de l’RDL 2/2004, de 5 de març, el Ple municipal acorda, amb 11 vots a favor (6
Ara Maó i 5 PSOE) i 6 vots en contra (PP), dels 17 membres presents, dels 21 de la corporació:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2016.
SEGON. Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de
conformitat amb el que està establert a l’art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 3 m i 55 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=235s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 4 m i 22 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=262s
Posat l’assumpte a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 11 (6 Ara Maó i 5 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 6 (PP)
4. Segon expedient de modificació de crèdit del Pressupost de 2017 (Exp. E0992017000002)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar provisionalment el segon expedient de modificació de crèdit, en aplicació del superàvit
de 2016 i del romanent de Tresoreria per a despeses generals.
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
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La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 7 m i 54 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=474s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 11 m i 14 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=674s
A les 19 h i 13 m s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll.
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 15 m i 12 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=912s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 16 m i 27 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=987s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 18 m i 12 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=1092s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 11 (6 Ara Maó i 5 PSOE)
ABSTENCIONS: 7 (PP)
5. Pròrroga del contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis
públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, del terme municipal de MaóMahón (Exp. E00862017000010)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER De conformitat amb la clàusula 2a del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquesta contractació, prorrogar el contracte de la gestió, mitjançant concessió
administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària, del
terme municipal de Maó, durant un termini de 2 ANYS, des de l’1/01/2018 fins al 31/12/2019,
mantenint les mateixes condicions que les establertes en el contracte inicial i en els seus
modificats, per un import anual de 2.586.426,94 euros, amb l’IVA inclós, la qual cosa suposarà
un total de 5.172.853,88 euros, amb l’IVA inclós.
SEGON. Assumir el compromís d’incorporar crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals dels exercicis 2018 i 2019, per tal de fer front a la despesa que suposa la present
pròrroga.
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TERCER. Conforme a l’establert a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives
particulars, i en el cas d’aprovar-se la revisió de preus d’aquest contracte, l’expedient de la qual
es troba actualment en tramitació, el preu durant la vigència de la pròrroga serà el que resulti de
l’aplicació d’aquesta revisió.
QUART. L’adjudicatària haurà d’acceptar aquesta pròrroga, tot mantenint les mateixes
condicions que les establertes en el contracte inicial i en els seus modificats, i presentar un nou
pla d’inversions, a finançar durant el període que resti de contracte, abans del 31/12/2017, que és
la data en què finalitza la pròrroga vigent actualment.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatària del contracte, FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, amb NIF A28037224, amb una anterioritat mínima
de 3 mesos a la finalització del contracte, és a dir, abans de l’1/10/2017.
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 21 m i 57 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=1317s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 19 h, 29 m i 48 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=1788s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 40 m i 21 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=2421s
A les 19 h 40 m s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Águeda Reynés Calvache.
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 19 h, 45 m i 24 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=2724s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 51 m i 15 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3075s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 51 m i 38 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3098s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 11 (6 Ara Maó i 5 PSOE)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
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6. Modificació de l'ús detallat de l'equipament comunitari de titularitat pública denominat
"Quarter de Santiago", per incorporar-hi l'ús educatiu (eq.ed), l'ús sanitari i de serveis
socials (eq.s+ss), i l'ús cívic, cultural i administratiu (eq.c+c+a) del Pla general d'ordenació
urbana de Maó-Mahón. Promotor: Ajuntament de Maó-Mahón (Exp. E04542017000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
Primer. Aprovació inicial de la modificació de l’ús detallat a l’equipament comunitari de
titularitat pública denominat “Quarter de Santiago”, per incorporar-hi l’ús educatiu (Eq.Ed), l’ús
sanitari i de serveis socials (Eq.S+Ss), i l’ús cívic, cultural i administratiu (Eq. C+C+A), segons
la documentació redactada per l’arquitecte Sr. Sebastián Pons Fedelich, en data 3 de setembre de
2017, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears.
Segon. Sotmetre a informació pública la present modificació de l’ús detallat a l’equipament
comunitari de titularitat pública denominat “Quarter de Santiago”, durant un termini de 20 dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la corresponent adreça o
punt d’accés electrònic municipal. En el referit anunci s’assenyalarà que, durant l’esmentat
termini, qualsevol persona podrà examinar l’expedient a les dependències municipals i a la seu
electrònica, i formular-hi les al·legacions que siguin procedents.
Tercer. Sol·licitar, de conformitat amb l’article 79 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), informe en relació a la
modificació d’usos detallats que es pretén al Departament de Cultura i Educació del Consell
Insular de Menorca.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades, concretament, a l’Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats, en virtut del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Maó, en data 25 de febrer de
2015, per procedir a la reforma de l’antic quarter de Santiago, per tal d’instal·lar-hi la nova seu
del CEPA Joan Mir i Mir), atorgant-li un termini d’audiència de 20 dies; durant l’esmentat
termini, podrà examinar l’expedient i formular-hi les al·legacions que siguin procedents.
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Antonio (PSOE), iniciada a les 19 h, 55 m i 47 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3347s
La intervenció de la regidora Sra. Noval (PP), iniciada a les 19 h, 57 m i 38 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3458s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 59 m i 57 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3597s
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Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de
la corporació.
7. Proposta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca relativa a
l'absència a l'Hospital Mateu Orfila d'un quiròfan destinat a atendre les cirurgies urgents
(Exp. SG3217MC0029)
De conformitat amb l’article 68.2 del ROM, el Ple municipal, per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la corporació, atesa la no assistència a la sessió plenària del Sr. Spitzer,
acorda deixar damunt la taula la proposta presentada per el Grup Municipal de Ciudadanos de
Menorca, amb data 15 de setembre de 2017 i registre d’entrada GE/015036/2017, relativa a
l’absència a l’Hospital Mateu Orfila d’un quiròfan destinat a atendre les cirurgies urgents.
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 0 m i 22 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3622s
8. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la turismefòbia
(Exp. SG3217MC0030)
El turisme és un sector imprescindible per a l'economia de les Illes Balears i del seus ciutadans, a
més d'un sector de futur, dins el qual les Illes Balears tenen una posició de lideratge i un gran
potencial per a generar ocupació i riquesa.
Més del 30% de l'ocupació a les Illes Balears està generada directament per la indústria turística.
Açò ens ha permès situar la nostra comunitat en la primera en superar la greu situació econòmica
dels darrers anys.
Pel que fa al conjunt nacional, el turisme suposa l’11,1% del PIB nacional i el 13,4% de
l'ocupació total, generant uns 2,5 milions d'ocupacions directes. La despesa total durant el primer
semestre del 2017 va augmentar un 14,8%, arribant a la històrica xifra de 37.217 milions
d’euros, situant-se les expectatives en 83 milions de visitants, superant així el lideratge de
competidors com França.
L'aprovació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, va suposar un punt
d'inflexió en la implantació d'un model turístic que va apostar decididament per la millora de
l'oferta i va facilitar a la indústria la reconversió i modernització dels seus establiments,
circumstància que ha possibilitat la recuperació del mercat i ha situat les nostres Illes entre una
de les principals destinacions europees.
No obstant tot l'anterior, la veritat és que, des de la fa algun temps, s'han manifestat una sèrie
d'accions vandàliques que, impulsades per determinats col·lectius, atempten contra els interessos
turístics de la nostra comunitat. Es tracta d’accions intimidatòries que tenen com a objectiu
boicotejar la temporada turística a les Illes Balears i que tenen el seu origen en una campanya
organitzada de sabotatge contra el sector, que també ha tingut les seves rèpliques en diferents
comunitats autònomes d'indubtable rellevància
9
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turística, com són la Comunitat Valenciana, Catalunya i el País Basc.
Aquesta campanya radical contra el turisme en les Illes Balears posa en risc l'evolució positiva
de les dades, que mostren que la indústria turística a les Illes Balears és un sector econòmic en
creixement, creador de riquesa i llocs de treball.
Per tot això, hem de defensar el sector turístic com a part de la nostra identitat hospitalària i
perseguir els qui pretenguin alterar negativament la seva imatge a les illes Balears. Per aquest
motiu, el Grup Municipal del Partit Popular proposa els següents acords per a la consideració del
Ple:
1. L'Ajuntament de Maó condemna qualsevol acció violenta, acte vandàlic o manifestació fòbica
contra els interessos turístics de les illes Balears.
2. L'Ajuntament de Maó insta la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les
Illes Balears a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el sector turístic o
manifestacions de fòbia explicita contra les persones que ens visiten i, en particular, a perseguir
judicialment o administrativament els actes vandàlics concrets que es produeixin, en la modalitat
que sigui, susceptibles de ser sancionats, o bé denunciar-los davant la Fiscalia i, si escau,
personant-se en qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta raó.
3. L'Ajuntament de Maó insta la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures per a protegir la imatge turística de les illes Balears i preservar
el seu prestigi com a destí hospitalari i de qualitat, per combatre els efectes que aquesta
campanya intimidatòria pugui tenir sobre els potencials visitants que tenguin previst triar les illes
Balears com la seva destinació turística.
La regidora Sra. Reynés (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del
Partit Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 20 h, 1 m i 9 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3669s
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 20 h, 5 m i 2 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=3902s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 8 m i 43 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4123s
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 20 h, 9 m i 55 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4195s
10
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La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 10 m i 7 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4207s
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 20 h, 11 m i 10 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4270s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 11 m i 53 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4313s
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 20 h, 13 m i 3 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4383s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 13 m i 17 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4397s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 13 m i 58 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4438s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 14 m i 34 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4474s
La intervenció de la Sra. Secretària, iniciada a les 20 h, 14 m i 45 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4485s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 15 m i 6 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4506s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 11 (6 Ara Maó i 5 PSOE)
9. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la preservació del
patrimoni històric, cultural i etnogràfic del nostre port (Exp. SG3217MC0031)
Prèvia presentació d’esmena per part del Sr. Botella, per tal d’incloure a la proposta d’acord de
la proposta un nou punt que digui: “El Ple de l’Ajuntament de Maó recolza la petició formulada
pel tinent de Batllia Sr. Héctor Pons relativa a la retirada de les tanques situades a la zona
d’embarcament de creuers del port de Maó”,
11
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que va ser aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
municipal, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda aprovar la
proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, relativa a la preservació del
patrimoni històric, cultural i etnogràfic del nostre port, que, amb l’esmena anterior incorporada,
resta del tenor literal següent:
“El desarrollo histórico del puerto de Mahón ha ocasionado, como consecuencia de muy diversos
factores, la erosión, degradación e incluso desaparición de muy diferentes elementos y
edificaciones que poseían un valor histórico, artístico, cultural o etnográfico. Siendo los mismos
propiedad o competencia de las diferentes administraciones que están implicadas en nuestra rada
y, como consecuencia, responsables de la citada degradación.
Cabe destacar en este sentido, y como consecuencia y aplicación estricta de una muy
desafortunada ley, la lamentable erosión y degradación de las casetes de vorera, así como los
viveros de marisco existentes en el Fonduco (en una situación que dudamos que sea recuperable)
o de diferentes muelles a lo largo de todo el puerto.
Entre estos últimos se encuentra el muelle central de la Cala Sant Antoni, que a su continua
erosión y degradación histórica ha tenido que sufrir las consecuencias de unas muy lamentables
y desacertadas actuaciones realizadas hace ahora ya tres años en la citada cala y que, como
consecuencia de las cuales, y con el objeto de paralizar la iniciativa y restaurar la situación
existente, se llevó a cabo una reunión en Alcaldía entre las diferentes partes afectadas, en
concreto, vecinos de la mencionada cala, representantes de APB y el Ayuntamiento de Mahón,
en la cual se tomaron los acuerdos de reconstrucción del muelle menor existente (que había sido
derruido) y recuperación y restauración del muelle principal de la misma, incluyendo incluso una
rampa para poder fletar embarcaciones.
La triste y lamentable realidad es que, de los citados acuerdos, únicamente se cumplió la primera
premisa de reconstrucción del muelle menor, dejándose pertrechos en la propia cala (que
representan un auténtico peligro) y permitiéndose que continuara la erosión y degradación del
muelle principal, hasta el extremo que la práctica desaparición del mismo está repercutiendo en
la orografía de la propia cala.
Como consecuencia de todo ello y haciéndonos eco de la preocupación y malestar de los vecinos
al respecto, es por lo que presentamos la siguiente propuesta de acuerdo:
-

Que el Ayuntamiento de Mahón solicite y requiera a APB el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, y, como consecuencia, se proceda, por parte de APB, a la
urgente e inmediata recuperación y reconstrucción (en la medida de lo posible mediante
la técnica histórica tradicional) del muelle principal de la Cala Sant Antoni)

-

Que el teniente de Alcaldia Sr. Héctor Pons, como responsable del puerto y miembro del
Consejo de Administración de APB (a pesar de incumplir un acuerdo del Pleno
municipal), asuma el control y seguimiento de este tema, al objeto de garantizar el
cumplimiento de los compromisos en su día contraídos por APB, evitando, al mismo
tiempo, con ello la modificación de la orografía de la Cala Sant Antoni y la preservación
de un bien etnográfico de nuestro puerto,
12
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como es el citado muelle. Al tiempo que defienda en el seno de Consejo de
Administración de APB cuantas accesiones sean precisas para preservar el patrimonio
histórico, cultural y etnográfico de nuestro puerto.
-

El Pleno del Ayuntamiento de Mahón apoya la petición formulada por el teniente de
Alcaldia Sr. Héctor Pons, relativa a la retirada de vallas situadas en la zona de embarque
de cruceros del puerto de Mahón.”

El regidor Sr. Botella (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 20 h, 16 m i 3 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4563s
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 17 m i 38 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4658s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 18 m i 54 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4734s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 21 m i 4 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4864s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 22 m i 7 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4927s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 22 m i 19 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4939s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 22 m i 26 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4946s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 22 m i 47 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4967s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 22 m i 57 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=4977s
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Posada l’esmena a votació presentada pel Sr. Botella, resulta aprovada per unanimitat dels 19
membres presents, dels 21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, amb l’esmena anterior incorporada, resulta aprovada per
unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
10. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la celebració del
referèndum il·legal de Catalunya (Exp. SG3217MC0032)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Reynés, per tal d’incloure a l’ordre del dia la
proposta relativa a la declaració institucional de la FEMP, en relació a la celebració del
referèndum il·legal de l’1 d’octubre a Catalunya, consistent en el fet què aquesta declaració va
ser de data 26 de setembre de 2017, motiu pel qual aquesta proposta no es va poder presentar
dins termini, que va ser aprovada amb 8 vots a favor (PP) i 11 abstencions (6 Ara Maó i 5
PSOE), dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació, i prèvia presentació, per part del Sr.
Héctor Pons, d’esmena consensuada amb tots els grups municipals, aprovada per unanimitat dels
19 membres presents, dels 21 de la corporació, consistent en:
-

Suprimir el paràgraf segon de l’exposició de motius de la proposta que a continuació es
transcriu:
“ Por ello, el grupo municipal del Partido Popular presenta por la vía de urgencia la misma
propuesta para su ratificación y lectura por parte del Pleno del Ayuntamiento de Mahón.”
-

Afegir un nou paràgraf a l’exposició de motius que digui:

“Aprofundint en la declaració aprobada per la Junta de la FEMP, el Ple de l’Ajuntament de Maó
considera imprescindible cercar solucions a aquesta situació, i, per aquest motiu, aprovar els
següents.”
-

Afegir la proposta d’acord de la proposta següent:

“ACORDS:
1r. L’Ajuntament de Maó, conscient de la situació que es viu a Catalunya, fa una crida al diàleg i
insta tots els representants de la societat a trobar una sortida acordada que permeti reforçar la
democràcia i la convivència, dins el marc de la legalitat.
2n. L’Ajuntament de Maó demana que es respectin els drets de totes les persones, qualsevol que
sigui la seva posició i opinió al respecte d’aquest assumpte, i rebutja qualsevol acció que suposi
l’ús de la força.
3r. L’Ajuntament de Maó fa una crida a tots els representants polítics de tots els nivells a assumir
una actitud de responsabilitat envers a la situació de conflicte que es viu a Catalunya i a no
incitar a la divisió social com estrategia de rèdit polític”;
el Ple Municipal, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda
aprovar la proposta presentada per la via
14
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d’urgència pel Grup Municipal del Partit Popular, relativa a la celebració del referèndum il·legal
de Catalunya, que, amb l’esmena anterior incorporada, resta del tenor literal següent:
“El martes 26 de septiembre, la Junta de Gobierno de la FEMP, por unanimidad de sus miembros
asistentes, pertenecientes a los grupos PSOE+PSC, PP e IU, en relación con la celebración del
referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, aprobaron la siguiente declaración institucional.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución
representativa de todas las Entidades Locales, apoya rotunda y unánimemente a los Alcaldes y
Alcaldesas y Concejales y Concejalas de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente
dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos. En
consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias condena firme y
enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los Alcaldes y
Alcaldesas y Concejales y Concejalas de Cataluña y, al tiempo, muestra su condena total y
absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la
Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución
representativa de todas las Entidades Locales, defiende y defenderá con decisión y convicción
absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento
de los principios constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático. Todo lo que
suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución, nada se puede hacer fuera del
respeto a la legalidad vigente.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución
representativa de todas las Entidades Locales, manifiesta de manera unánime el respeto absoluto
a la democracia y a la convivencia. Queremos permanecer en este Estado de Derecho dentro de
las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica.”
Aprofundint en la declaració aprovada per la Junta de la FEMP, el Ple de l’Ajuntament de Maó
considera imprescindible cercar solucions a aquesta situació i, per aquest motiu, aprova els
següents:
ACORDS:
1r. L’Ajuntament de Maó, conscient de la situació que es viu a Catalunya, fa una crida al diàleg i
insta tots els representants de la societat a trobar una sortida acordada que permeti reforçar la
democràcia i la convivència, dins el marc de la legalitat.
2n. L’Ajuntament de Maó demana que es respectin els drets de totes les persones, qualsevol que
sigui la seva posició i opinió al respecte d’aquest assumpte, i rebutja qualsevol acció que suposi
l’ús de la força.
3r. L’Ajuntament de Maó fa una crida a tots els representants polítics de tots els nivells a assumir
una actitud de responsabilitat envers a la situació de conflicte que es viu a Catalunya i a no
incitar a la divisió social com estrategia de rèdit polític.
15
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La regidora Sra. Reynés (PP) justifica la presentació per la via d’urgència de la proposta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular relativa a la celebració del referèndum il·legal
de Catalunya; aquesta justificació, iniciada a les 20 h, 23 m i 58 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5038s
Posada la urgència a votació, resulta aprovada amb 8 vots a favor (PP) i 11 abstencions ( 6 ARA
MAÓ i 5 PSOE), dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
Seguidament, el regidor Sr. Aínsa (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 20 h, 24 m i 40 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5080s
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 27 m i 13 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5233s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 34 m i 12 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5652s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 34 m i 37 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5677s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 35 m i 0 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5700s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 38 m i 40 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=5920s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 41m i 45s, es pot consultar a l’ enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6105s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 41 m i 54 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6114s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 43 m i 2 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6182s
16
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La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 20 h, 44 m i 7 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6247s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 44 m i 19 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6259s
La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 20 h, 44 m i 25 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6265s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 44 m i 40 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6280s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 44 m i 54 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6294s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 45 m i 7 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6307s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 45 m i 18 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6318s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 45 m i 21 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=6321s
A les 20 hores, 45 minuts i 44 segons es fa un recés, per tal de consensuar l’esmena a la proposta
presentada pel Sr. Héctor Pons.
A les 21 hores, 15 minuts i 28 segons es reprèn la sessió plenària.
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 15 m i 28 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8128s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 21 h, 15 m i 52 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8152s
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La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 21 h, 16 m i 19 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8179s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 21 h, 16 m i 30 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8190s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 17 m i 35 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8255s
Posada l’esmena consensuada a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, que incorpora l’esmena anterior, resulta aprovada per unanimitat
dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
10. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre el Claustre del Carme (Exp.
SG3217RU0004)
En las recientes obras de pavimentación del patio del claustro, estaban incluidos el cambio y
reparación de canales de recogida de pluviales, así como la renovación de cristalería de
diferentes partes del claustro.
Como consecuencia de las lluvias caídas en los últimos días, se han producido notorios y serios
problemas entre los comerciantes del claustro, debido a que no se han realizado ni el cambio y
reparación de canales de recogida de aguas pluviales, ni la renovación de la cristalería, cuando
como se ha podido constatar estas actuaciones estaban presupuestadas e incluidas dentro de las
obras realizadas.
Ante esta situación, y en previsión de las estaciones de otoño e invierno, en donde es de esperar
y desear que se incrementen los días de lluvia, y atendiendo al malestar y las peticiones de los
comerciantes afectados, es por lo que presentamos el siguiente ruego:
-

Que como finalización de las obras del claustro del Carmen, y tal y como estaba
proyectado y presupuestado, se proceda de forma urgente al cambio, renovación y
reparación de los canales de aguas pluviales del patio del claustro y la renovación de las
cristaleras pertinentes.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Botella ( PP) explica el prec presentat
pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 18 m i 39 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8319s
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La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Antonio (PSOE), iniciada a les 21 h, 19 m i 25 s, es
pot consultar l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8365s
A continuació, s’acorda tractar de forma conjunta les preguntes amb números d’expedient
SG3217PR0030 1 al 12.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’impostos de plusvàlues dels Pressuposts municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-1)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 11600 1, una previsión inicial por IMPUESTOS DE PLUSVALIAS de
1.907.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Impuesto de plusvalías lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’IBI urbana dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-2)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 11301-1, una previsión inicial por IBI URBANA de 11.453.520 €,
solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de IBI urbana lleva realizado el Ayuntamiento a fecha
15 septiembre de 2017 y qué cantidad había
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recaudado en la misma fecha del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’Impostos de Construccions i Obres dels Pressupostos municipals del present any
2017 (Exp. SG3217PR0030-3)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 29000 2, una previsión inicial por IMPUESTOS DE CONSTRUCIONES
Y OBRAS de 215.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Impuesto de construcciones y obras lleva realizado
el Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma
fecha del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Taxes de sanejament dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-4)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 30101 3, una previsión inicial por TASAS DE SANEAMIENTO de
515.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Tasas de saneamiento lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Multes de trànsit dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-5)
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Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 39120 3, una previsión inicial por MULTAS DE TRÁFICO de 320.000 €
y teniendo en cuenta las modificaciones de ordenanza de zona área que se han producido, es por
lo que solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Multas de tráfico lleva realizado el Ayuntamiento a
fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha del pasado
ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Taxes del Sistema Àrea dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-6)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 33013 3, una previsión inicial por TASAS SISTEMA AREA de 450.000
€, y habiéndose producido cambios en la ordenanza que rige la misma, es por lo que solicitamos
a la Sra. alcaldesa.
¿Qué recaudación por el citado concepto de Tasas Sistema Área lleva realizado el Ayuntamiento
a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha del pasado
ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’Impostos de vehicles dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-7)
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Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 11501 1, una previsión inicial por IMPUESTOS DE VEHICULOS de
1.410.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de impuestos de vehículos lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’Impostos d’activitats econòmiques dels Pressupostos municipals del present any
2017 (Exp. SG3217PR0030-8)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 13000 1, una previsión inicial por IMPUESTOS DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS de 1.175.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Impuesto de actividades económicas lleva realizado
el Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma
fecha del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida d’IBI Urbana de Béns de característiques especials dels Pressupostos municipals
del present any 2017 (Exp. SG3217PR0030-9)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
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A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 11400 1, una previsión inicial por IBI URBANA BIENES DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES de 1.460.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de IBI Urbana bienes de características especiales lleva
realizado el Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la
misma fecha del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Taxes OVP dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-10)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 33502 3, una previsión inicial por TASAS OVP mesas y sillas de 110.000
€, es por lo que solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Tasas OVP mesas y sillas lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Taxes d’abastiment d’aigües dels Pressupostos municipals del present any 2017
(Exp. SG3217PR0030-11)

Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre
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dicha base se deben confeccionar los presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 30009 3, una previsión inicial por TASAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS de 1.350.000 €, solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de Tasas de abastecimiento de aguas lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la previsió inicial de la
partida de Sancions Urbanístiques dels Pressupostos municipals del present any 2017 (Exp.
SG3217PR0030-12)
Encontrándonos inmersos en el mes de septiembre y, por tanto, dentro de la agenda municipal,
en la época para la confección de modificación de ordenanzas fiscales, así como presupuestos
municipales para el próximo ejercicio.
A tal fin, resulta fundamental conocer el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos por
los diferentes conceptos, en relación a lo que fuera aprobado en su día por los presupuestos
municipales del presente ejercicio, ya que sobre dicha base se deben confeccionar los
presupuestos para el próximo ejercicio 2018.
Es por ello que, teniendo en cuenta que los presupuestos municipales del presente año 2017
reflejan, en su partida 39100 3, una previsión inicial por SANCIONES URBANISTICAS DE
9.000 €, es por lo que solicitamos a la Sra. alcaldesa:
¿Qué recaudación por el citado concepto de sanciones urbanísticas lleva realizado el
Ayuntamiento a fecha 15 septiembre de 2017 y qué cantidad había recaudado en la misma fecha
del pasado ejercicio?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Botella (PP) explica les preguntes
presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, amb números d’expedient SG3217PR0030 1
al 12; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 20 m i 27 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8427s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 21 m i 19 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8479s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 21 m i 58 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=8518s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 21 h, 30 m i 59 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9059s
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la millora de la pista
d’atletisme i del camp de gespa natural (Exp. SG3217PR0031-1)
El Poliesportiu està ferit; fa molts anys que llueix una ferida greu, però no per això no ha de ser
tractada. La zona de la pista d’atletisme i el camp de gespa presenten un estat molt pèssim, per
no dir lamentable. Es tracta d’una instal·lació de referència a l’illa, ja que és l’únic espai
homologat per a la pràctica de diferents disciplines atlètiques o, el que és el mateix, un punt de
trobada per a esportistes no sols d’aquest municipi, sinó de tota l’illa. I no està a l’alçada.
Manca de grades, invasió de plantes en algunes zones del tartan, fuites d’aigua a la zona
d’obstacles, degradació del material dels pals de rugbi, manca de vestidors o, com a mínim,
instal·lacions bàsiques que facin que els esportistes no hagin de deixar les bosses en terra...
Sabem que és complicat fer una inversió com aquesta o, com a mínim, similar, però pensem que
no és només pel bé del municipi, sinó de l’esport menorquí. També sabem que el regidor Carlos
Montes no està sol, en aquesta lluita, que compta amb el suport del conseller d’Esports, Miquel
Companys, i del director balear d’Esports, Carles Gonyalons, qui es va comprometre, fa més
d’any i mig, a millorar la instal·lació. On han quedat aquelles bones paraules i bones intencions?
És per això que demanam a l’equip de govern:
1r. Que prengui mesures per millorar l’equipament de la pista d’atletisme i del camp de gespa
natural.
2n. Que busqui col·laboracions amb el Consell Insular i el Govern per afrontar les despeses que
puguin significar millorar com es mereix la instal·lació.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Gelabert (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació, iniciada a les 21 h, 32 m i
20 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9140s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Montes (PSOE), iniciada a les 21 h, 34 m i 3 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9243s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la millora del camp de
futbol 7 del Poliesportiu Municipal (Exp. SG3217PR0031-2)
“Vísteme despacio, que tengo prisa”. El refranyer popular és savi i poques vegades es sol
equivocar. Fa pocs dies que ha començat l’activitat lligada al curs escolar i sembla que les
vacances s’han malmès o han estat massa vacances.
Sembla que l’aturada provocada a l’estiu, tant per l’escola, com per la manca d’activitats,
s’hauria d’aprofitar per posar a punt les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Maó,
intentant generar les menors molèsties possibles
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als usuaris. I, de la mateixa forma que fan els pares i les mares uns dies abans que els seus petits
comencin classe, s’hauria de repassar si tot el material està a punt per encarar el curs. Sembla
que algú no ho ha fet al Poliesportiu.
Ens han arribat queixes del mal estat del camp de futbol 7, que s’han comentat ja diferents
vegades i que sembla que no s’han volgut escoltar. No són aspectes puntuals, sinó punts
fàcilment identificables i que pensam que s’haurien de cuidar si es vol seguir mantenint l’opció
d’oferir-se com espai per llogar. Xarxes de les porteries rompudes, les xarxes laterals també
rompudes... No només no omplen les expectatives d’aquells que, podent elegir altres
instal·lacions, s’estimen més el Poliesportiu, sinó que donen una sensació de deixadesa.
És per això que demanam a l’equip de govern:
1r. Què ha passat perquè ningú hagi vist que cert material està en molt mal estat?
2n. Que canviï les xarxes i el material que faci falta perquè el camp segueixi sent atractiu per a
qui el vulgui llogar.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Gelabert (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació, iniciada a les 21 h, 35 m i
37 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9337s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Montes (PSOE), iniciada a les 21 h, 37 m i 32 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9452s
La intervenció del regidor Sr. Gelabert (PP), iniciada a les 21 h, 40 m i 15 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9615s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Montes (PSOE), iniciada a les 21 h, 41 m i 46 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9706s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre l’estat de l’ascensor del
port de Maó (Exp. SG3217PR0031-3)
Tras recibir varias quejas durante los meses de verano, especialmente durante el mes de agosto,
hasta pasadas las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, hemos podido comprobar que la limpieza
del ascensor del puerto, tanto los cristales interiores y exteriores, como las escaleras, accesos y
cristaleras de las mismas, ha dejado bastante que desear.
Es importante resaltar el gran número de usuarios de la instalación de la que hablamos, que, sin
duda, se ve exponencialmente aumentada durante los meses de julio y agosto. Estamos
convencidos de que el actual equipo de gobierno tiene organizado un sistema de limpieza de toda
la instalación, que esperamos tenga en cuenta el
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aumento considerable de usuarios durante la época estival; y estamos seguros de que tienen la
misma preocupación que nuestro grupo municipal, que no es otra que la de tener la instalación en
correctas condiciones de limpieza e higiene.
Desgraciadamente, tal como hemos comentado, nos han llegado quejas y hemos podido
comprobar que la periocidad de la limpieza no ha sido la más adecuada. Es por ello que
preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1. ¿Han recibido quejas en este mismo sentido?
2. ¿Qué empresa se encarga de la limpieza de la instalación y con qué periodicidad durante
todo el año?
3. ¿Están satisfechos de cómo se ha mantenido la instalación?
4. La instalación de una terraza justo en el frontal del ascensor, ¿perjudica a la periocidad de
la limpieza de los cristales exteriores?
5. ¿Qué medidas piensa tomar el equipo de gobierno para mejorar sensiblemente la limpieza
de todo el recinto?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació, iniciada a les 21 h, 42 m i
30 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9750s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 43 m i 48 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=9828s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 21 h, 47 m i 50 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10070s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre els aparcaments en
zona verda (Exp. SG3217PR0031-4)
Llegado el mes de septiembre, y con el objetivo de hacer una valoración real, una vez pasados
los meses más fuertes de la temporada estival, y como dijo la señora alcaldesa en el pasado pleno
del mes de junio: “són els mesos on tenim més problemes”, y teniendo en cuenta la idoneidad
del momento de cara a una posible modificación de ordenanza de cara al año 2018, preguntamos
a la señora alcaldesa:
1. ¿Creen que se han cumplido los objetivos que se marcaron, de facilitar y favorecer la
calidad de los vecinos del centro, así como pacificar el tráfico en el núcleo histórico?
2. ¿Consideran suficiente y óptima la información facilitada a vecinos y visitantes sobre el
aparcamiento en zona verde?
3. ¿Creen que el problema son las plazas o, por el contrario, el problema es cómo se
gestionan las plazas?
4. Atendiendo a la señalítica de los aparcamientos en varias entradas a la ciudad, ¿qué
criterios se han seguido para indicar los
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aparcamientos? ¿No creen que hay aparcamientos no señalizados correctamente? Por
ejemplo, entrando desde es Castell, ¿por qué no se señala Sínia des Cuc si tiene entrada
directa por Camí des Castell?
5. Según su respuesta del pasado pleno del mes de junio, acerca de que la ordenanza debe
ser viva y que la revisión debía ser periódica y analizar su evolución recogiendo quejas y
sugerencias (que ya en el mes de junio manifestaron que tenían al respecto), ¿van a
cambiar la ordenanza? Si es así, ¿qué medidas tienen previsto incorporar o modificar?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la regidora Sra. Noval (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació, iniciada a les 21 h, 48 m i
39 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10119s
La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Antonio (PSOE), iniciada a les 21 h, 50 m i 21 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10221s
La intervenció de la regidora Sra. Noval (PP), iniciada a les 21 h, 52 m i 55 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10375s
La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Antonio (PSOE), iniciada a les 21 h, 56 m i 0 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10560s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 56 m i 55 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10615s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre la recollida de fems
(SG3217PR0032)
Conocemos las dificultades de control que tienen puntos de recogida de basuras y reciclaje de
nuestro municipio, especialmente aquellos que están situados en los exteriores del casco urbano.
Sabemos que el punto de recogida situado en la entrada del camí de sa Boval, desgraciadamente,
ha sido un lugar conflictivo desde hace años; sin embargo, podemos afirmar que durante este
verano ha empeorado considerablemente.
La imagen que se ha podido observar demasiado frecuentemente ha sido la de contenedores
desbordados y gran cantidad de enseres y restos de obra acumulados. Evidentemente, no resulta
ser la imagen ideal de todos aquellos menorquines y visitantes que transitan por la carretera de
Maó-Mahón a Fornells. Dado lo lamentable del mantenimiento de dicho punto de recogida,
preguntamos:
1. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en dicho punto?
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2. ¿Cuántas quejas han recibido este verano?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació, iniciada a les 21 h, 57 m i
14 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10634s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 58 m i 36 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10716s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 22 h, 2 m i 23 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236040867#t=10943s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 22 h, 3 m i 20 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236040867#t=11000s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.04 hores del dia 28-09-2017,
de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat mitjançant certificat digital per l’alcaldessa,
Sra. Conxa Juanola Pons, i per la Sra. Mónica Mercadal Pons, com a secretària interina de
l’Ajuntament de Maó, i es troba allotjat per a la seva comprovació de signatures a:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7bnfQB75LqSeUh1VThqVHFDazg
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo.
L’acta està signada electrònicament per mi, la secretària interina, que la certific, i per la Sra.
alcaldessa, que hi dóna el vistiplau.
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