PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 01 - 2018 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
==================================
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SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 25 - 01 - 2018
==========================================
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. Isabel López Manchón
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)
(PSOE)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absent
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
(Excusa la seva absència)

(C.ME)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 25-012018, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, assistits per la
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:
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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 21 de desembre de 2017.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
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La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, d’un decret d’Alcaldia de
modificació de crèdit, que és de generació de crèdit, que es transcriu a continuació:
GENERACIÓ DE CRÈDIT
EXP. E0103 2017 000017
EXP. SICALWIN. 1SG4117MC0045
DECRET D'ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució del
Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
Press Partida / Concepte

Descripció

Import

D17 SP1 2310 4800111

TRANS.A FAMÍLIES-AT.PRIMÀRIA
EMERGÈNCIES CIME

D17 SP1 2310 2269901

DESP.VÀRIES-AT.PRIMÀRIA

TOTAL
I17

46108

+32.071,50
+2.047,11

+ 34.118,61

CIME-AJUDES PERSONES GRANS O AMB
DISCAPACITAT
+34.118,61
TOTAL
+ 34.118,61

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.

L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària: Mònica Mercadal Pons
3. Bonificació IBI 2018 al CLUB TENIS MAHÓN per activitat declarada d'especial interès.
Ref. cadastral: 000451500FE01D0001AD (Exp. E01452017000531)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
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Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada pel Club Tenis
Mahón a l’immoble situat al camí de Trepucó, 4 (Ref. Cad. 000451500FE01D0001AD), perquè hi
concorren circumstàncies esportives, i atorgar-los una bonificació del 95% de la quota íntegra de
l’Impost sobre béns immobles 2018, prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora
vigent.
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
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Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.
4. Bonificació IBI 2018 a SÍNIA LA PLANA, CB per activitat declarada d'especial interès.
Ref.
cadastrals:
8560804FE0186S0001ZD
i
8560804FE0186S0004QH
(Exp.
E01452017000645)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per SÍNIA LA
PLANA CB als immobles situats al carrer Camí des Castell, 84, 01, baixos A (Ref. Cad.
8560804FE0186S0001ZD) i al carrer San Fernando, 65, 01, Baixos 02, (Ref. Cad.
8560804FE0186S0004QH), perquè hi concorren circumstàncies socials, i atorgar-los una
bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2018, prevista a
l’article 4.7.b de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.
5. Bonificació IBI 2018 al CLUB MARÍTIMO MAHÓN per activitat declarada d'especial
interès. Ref. cadastrals: 9164331FE0196S0001ZJ i 9164331FE0196S0008TQ (Ex.
E01452017000708)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per Club Marítimo
de Mahón a l’immoble situat a Moll de Llevant, 287, 1r (Ref. Cad. 9164331FE0196S0001ZJ), i
moll de Llevant, 284, 2n (Ref. Cad. 9164331FE0196S0008TQ), perquè hi concorren circumstàncies
esportives, i atorgar una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles
2018 prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.
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6. Pressupost 2018.
E00972017000001)

Resolució

de

reclamacions

i

aprovació

definitiva

(Exp.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
PRIMER. Aprovar la rectificació d’errors materials no substancials a l’expedient de pressupost,
segons informe dels Serveis Econòmics, en el sentit següent:
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a) A la Memòria d’Alcaldia
On diu: “Impost sobre l’increment del valor del sòl”, ha de dir: “Impost sobre l’increment del
valor de terrenys de naturalesa urbana”.
b) A l’informe dels Serveis Econòmics, de data 16/11/2017
A la primera pàgina, darrer paràgraf, on diu:
“L'informe i la seva documentació complementària detallen els ingressos, l'operació
de crèdit prevista i les aplicacions de l'estat de despeses establertes pel govern municipal per a
2016, posant de manifest l'estructura del pressupost i la seva variació respecte a l'any anterior.”
Ha de dir:
“L'informe i la seva documentació complementària detallen els ingressos, l'operació
de crèdit prevista i les aplicacions de l'estat de despeses establertes pel govern municipal per a
2018, posant de manifest l'estructura del pressupost i la seva variació respecte a l'any anterior.”
A la pàgina 5, tercer paràgraf, on diu:
“La resta de conceptes (Impost sobre vehicles, IAE o ICIO) s’han estimat per a l’exercici 2017
en funció dels drets liquidats durant 2015 i, també, de l’evolució que s’està produint durant
2016, en previsió d’una millora de la situació econòmica global.”
Ha de dir:
“La resta de conceptes (Impost sobre vehicles, IAE o ICIO) s’han estimat per a l’exercici 2018
en funció dels drets liquidats durant 2016 i, també, de l’evolució que s’està produint durant
2017, en previsió d’una millora de la situació econòmica global.”
c) A les Bases d’execució del Pressupost
a) Cal suprimir tota referència a l’RD 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
d) A l’annex pressupostari de la plantilla
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Segons l’informe d’RRHH, de data 16/01/2018, que s’incorpora a l’expedient, el lloc de feina
número 11, Gestor de Seguretat Informàtica, que figura com A2, nivell 26, ha de ser C1, nivell
22.
En imports, la diferència és la següent:

Bàsiques

ON FIGURA
18.549,79

DIFERÈNCIA
HA DE DIR
4.354,11
14.195,68
5.639,81
15.034,95

Complementàries

20.674,76

Total retribucions

39.224,55

29.230,63

9.993,92

Total Seg. Social

12.120,39

9.032,27

3.088,12

Total cost

51.344,94

38.262,90

13.082,04
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Seg. Social

I el lloc de feina número 21, que figura a l’orgànic SG1, programa 9202, ha de figurar a l’orgànic
CM2, programa 1511. En aquest cas, no hi ha canvis en els imports.
La diferència global entre aquests canvis representa un import total de 13.082,04 €, que es passa
a la partida de personal temporal, SG1.9205.1310001, per import de 9.993,97 € i la corresponent
Seguretat Social, SG1.9205.1600001, per import de 3.088,12 €.
A efectes de classificació econòmica, no s’altera el global del cap. 1, ni del Pressupost
general.
A la vegada, la plantilla de personal laboral s’ha de rectificar, reduint de 4 a 3 el número de
tècnics/iques de gestió i augmentant d’1 a 2 els llocs de gestió d’atenció a la persona usuària.
SEGON. Estimar la reclamació núm. 1 presentada pel Grup Municipal del Partido Popular, amb
registre d’entrada GE/000547/2018, que fa referència a la correcció d’errors materials, sobre la
base del que consta a l’apartat b) de l’informe dels Serveis Econòmics de data 18/01/2018, del
qual s’ha fet referència.
TERCER. Desestimar les reclamacions 2 a 13, presentades pel Grup Municipal del Partido
Popular, amb registre d’entrada GE/000547/2018, pels motius que figuren a l’informe dels
Serveis Econòmics, que seguidament es transcriu:
- Al·legació 2
ALEGACIÓN:
Que el apartado 2 del capítulo estado de gastos de los servicios de Intervención indica textualmente: “Si bien del
informe económico financiero se deduce que está suficientemente garantizada la cobertura del mantenimiento de
los servicios municipales y de los gastos obligatorios, se insiste en la necesidad de fijar medidas para eliminar los
gastos sin consignación presupuestaria, cumpliendo el procedimiento establecido en materia de compras de bienes
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y contratación de servicios, y para evitar la morosidad, al tener que esperar a la posible existencia de superávit en
la liquidación presupuestaria para su reconocimiento y pago”.
Que dicho requerimiento en el mencionado apartado 2 de gastos en bienes corrientes y servicios viene
produciéndose de forma continuada por los servicios de intervención en los sucesivos presupuestos del 2016 y 2017
sin ser atendido por el equipo de gobierno, habiendo provocado en el pasado ejercicio de la presentación de una
alegación por nuestra parte en este mismo sentido.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que:
SOLICITO
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Que, a requerimiento y de forma reiterada de los servicios de Intervención la aprobación definitiva de los
presupuestos venga acompañada ya sea en sus bases de ejecución o en propuesta anexa de un “Plan de medidas y
actuaciones para eliminar los gastos sin asignación presupuestaria”.

La realització de despeses que superen les consignacions pressupostàries ha estat un mal
endèmic durant totes les liquidacions i en totes les administracions locals. Tant és així que la
mateixa Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan
determina el destí dels superàvit pressupostari, determina que “a los efectos de la aplicación del
artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: a)
Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.”
Amb tot, el pressupost és una previsió i, com a tal, s’ha fet tenint en compte els serveis que
ofereix l’Ajuntament i que s’entén que estan coberts amb les corresponents consignacions
pressupostàries. No es justifica que l’al·legació estigui compresa dins el que preveu l’article 170
de l’RDL 2/2004, TRLHL.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 3

ALEGACIÓN:
El informe de Intervención, en su apartado B, ESTADO DE GASTOS, artículo 4, Trasferencias corrientes, indica:
“… la tramitación de la concesión de las subvenciones y su justificación se deberá adaptar a la Ley 382003,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 887/2006, la ordenanza general del
ayuntamiento, plan estratégico y bases de ejecución”.
La Ordenanza municipal de subvenciones fue publicada en el BOIB número 101, de fecha 20 de julio de 2013, ya
que, con anterioridad, este ayuntamiento no disponía de ordenanza al efecto, y la misma, en su artículo 24, cita
textualmente:“Se podrán conceder de forma directa con carácter excepcional, aquellas subvenciones que acreditan
razones de interés público, social, económico, educativo, cultural, científico, humanitario u otras debidamente
justificadas que, por razón de la persona destinataria, EXCLUYAN LA POSIBILIDAD DE CONCURRENCIA
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PÚBLICA, porque existe únicamente una persona beneficiaria o grupo de personas beneficiarias capacitadas para
realizar el objeto de la subvención”.
Habiéndose producido un cambio de criterio con el actual equipo de gobierno, pasando de las subvenciones por
libre concurrencia a subvenciones nominativas, pero manteniéndose de forma contante, a pesar de las afirmaciones
del equipo de gobierno, las subvenciones excepcionales que tan criticadas eran desde la oposición, y
encontrándonos exactamente en la misma situación en la que nos encontramos en los presupuestos del pasado
ejercicio, otorgándose las subvenciones con carácter nominativo cuando el plan estratégico contemplaba el
otorgamiento de las mismas por el criterio de libre concurrencia y para los cuales ya presentamos una alegación
en este sentido en los presupuestos del 2017.
Por todo ello es por lo que:
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SOLICITO
Se proceda a la supresión de la mencionada frase o, en todo caso, a su rectificación conforme a los criterios
correspondientes al presente ejercicio, redactando la misma en los siguientes términos “El resto de conceptos
(Impuesto sobre vehículos, IAE, o ICIO) se han estimado para el ejercicio 2018 en función de los derechos
liquidados durante el 2016 y también de la evolución que se está produciendo durante 2017, en previsión de una
mejora de la situación económica global”.

L’al·legació fa referència al sistema d’atorgament de subvencions i als procediments previstos a
l’ordenança vigent des del 2013 i, també, a l’anterior, de l’any 2005. No obstant, la sol·licitud
d’aquesta al·legació és la mateixa que la núm. 1, i, aparentment, s’ha produït un error en el
moment de copiar i enganxar el text, i, per tant, la sol·licitud d’aquesta al·legació ja ha estat
resolta anteriorment.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada, ja que s’ha estimat l’al·legació núm. 1.
-

Al·legació 4

ALEGACIÓN:
El capítulo de ingresos en concepto de IBI urbana asciende a 12.300.000 €, con un incremento de 846.480 € en
comparación con el pasado ejercicio 2017.
A criterio del Partido Popular, la presión fiscal es excesiva y contraproducente para el satisfactorio desarrollo de
la sociedad mahonesa y, atendiendo a los habituales y convenientes criterios de prudencia a los que siempre apela
el equipo de gobierno, el margen de 619.788 € de superávit, junto con el grado de ejecución de los presupuestos,
que en el momento de su liquidación asciende en torno a un 70 %, y la conveniencia de marcar no dientes de
sierra, sino una tendencia económica en la senda de la reducción de la presión fiscal.
Por todo ello es por lo que:
SOLICITO
Se reduzca en 300.000 € la previsión de ingresos por IBI, procediéndose a la modificación de la ordenanza fiscal,
con la correspondiente reducción del tipo impositivo actual, del 0,67, al tipo que dictaminen los servicios técnicos
para absorber la mencionada reducción de 300.000 €, posibilitando, con ello, la reducción en cifras absolutas de la
práctica generalidad de recibos emitidos a los contribuyentes y reduciendo, con ello, la presión fiscal a los
mahoneses.
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L’al·legació atén criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe i que no entren en l’àmbit del que preveu l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL. A
més, s’ha de considerar que una reducció de tipus impositiu implica una reducció del valor
equivalent a l’estat de despeses, en aplicació dels preceptes de la Llei d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 5
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ALEGACIÓN:
El capítulo de subvenciones nominativas presenta, en comparación con el pasado ejercicio, un incremento de
27.650 € y, entre las mismas, hay que constatar un incremento de 10.000 € para el Fondo Menorquín de
Cooperación, pasando de 70.000 a 80.000 €.
El Partido Popular presentó en el pasado ejercicio una alegación en el siguiente sentido: “Se incremente este
partida en 40.000 €, con el fin de poder garantizar, en palabras de la Sra. Juanola, “cubrir las necesidades del
entramado social de nuestra ciudad”, incluyendo clubs y entidades que no reflejan los listados y evitando, en la
medida de lo posible, las subvenciones excepcionales, de las cuales eran tan críticos los actuales miembros del
equipo de gobierno, y dotando al Fons Menorquí de Cooperació con 10.000 € más.”
Aunque la alegación fue, como es habitual, en su momento rechazada, nos complace ver que, con un año de retraso,
el equipo de gobierno asume en buena parte las tesis del Grupo Municipal del Partido Popular incrementando la
partida para el Fons Menorquí de Cooperació e incrementando el importe total de la partida de subvenciones, si
bien las mismas continúan otorgándose por vía nominativa y demasiado habitualmente de forma excepcional.
Así pues, y a nuestro pesar, obligados a seguir la dinámica marcada por el equipo de gobierno de otorgar
subvenciones nominativas, y todo ello en coherencia con lo manifestado en la aprobación inicial de los
presupuestos, consideramos que, por justicia, por su aportación al deporte base y para paliar un serio agravio
comparativo, debe incrementarse la subvención nominativa al Club Baloncesto La Salle Mahón del importe
asignado de 3.000 € a 20.000 € (para paliar los costes de instalaciones y gasto de energía eléctrica).
Al tiempo que incrementar en 6.000 €, de 57.000 € a 63.000 €, la subvención nominativa a la Asociación Musical de
Mahón, al objeto de poder garantizar las actuaciones que, en el pasado ejercicio, tuvieron que ser sufragadas por
Alcaldía, ante la negativa, por parte del 1º Tte. de Alcaldía de Cultura y Fiestas, y portavoz del POSE, Sr. Héctor
Pons, a ser asumidas por su área.
Por todo lo expuesto es por lo que
SOLICITO
El incremento a 20.000 € de la subvención nominativa al Club Baloncesto La Salle Mahón y el incremento a 63.000
€ de la subvención nominativa a la Asociación Musical de Mahón.

L’al·legació atén criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe i que no entren en l’àmbit del que preveu l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
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Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 6

ALEGACIÓN:
La partida de ingresos por plusvalías refleja una reducción considerable por valor de 882.000€ pasando de
1.907.000€ a 1.025.000 € como consecuencia de la situación jurídica en que se encuentra este impuesto y fruto del
acuerdo tomado por unanimidad en la Junta de Portavoces en el pasado año.

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-26476713-D691-4084-A1A0-97BB51DEC630 Fecha:20/03/2018 9:32:51 Pag.:9/27
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

No obstante todo ello no es óbice para cuestionar la conveniencia de la presión impositiva que dicho impuesto
genera a los ciudadanos y mucho más en las casuísticas producidas por trasmisiones por herencia (por mucho que
ya se contemplen condicionantes y bonificaciones al respecto).
El grado de ejecución en el momento de liquidación, sensiblemente inferior a lo presupuestado demuestra
palmariamente la posibilidad de reducción de la presión fiscal, cuestión esta que como siempre defiende el grupo
municipal del partido popular y que es compatible dado los superávits existentes con plausibles y compartidos
criterios de prudencia, como lo demuestra el que así lo haya aplicado el municipio mallorquín de Santa María
regido por una agrupación de electores correligionaria del equipo de gobierno.
Por todo lo expuesto es por lo que
SOLICITO
Que se reduzcan, en la previsión de ingresos, en concepto de impuestos de plusvalías, por valor de 150.000 €, y, con
anterioridad a la aprobación definitiva de los presupuestos, se proceda a la modificación de la ordenanza por
plusvalías, bonificando las producidas como consecuencia de trasmisiones por herencia en el porcentaje que los
datos y estudios de los Servicios Técnicos permitan, conforme a esa reducción de 150.000 €.

L’al·legació atén criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe i que no entren en l’àmbit del que preveu l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL. Igual
que en l’al·legació 4 anterior, s’ha de considerar que una reducció de tipus implica una reducció
del valor equivalent a l’estat de despeses, en aplicació dels preceptes de la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 7

ALEGACIÓN:
A fin de reducir el movimiento de dinero en metálico, se prevé el otorgamiento de tarjetas bancarias para el pago
de gastos menores y pagos a justificar, y se deja de exigir su liquidación a 31 de diciembre.
Pudiendo entender y asumir la conveniencia de eliminar el dinero en metálico, lo cierto es que la dinámica
municipal lo hace, si no imposible, sí prácticamente muy difícil, pero, a criterio del Grupo Municipal del Partido
Popular, el otorgamiento de tarjetas bancarias no es en modo alguno la solución más óptima cuando existen
tecnológicamente otras posibilidades, al tiempo que nos retrotrae a épocas pretéritas, con desafortunados
resultados.
Por todo lo expuesto es por lo que
9
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SOLICITO
La anulación, dentro de las bases de ejecución, del otorgamiento de tarjetas bancarias para el pago de gastos
menores y pagos a justificar.

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-26476713-D691-4084-A1A0-97BB51DEC630 Fecha:20/03/2018 9:32:51 Pag.:10/27
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

L’al·legació atén criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe i no entren en l’àmbit del que preveu l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL. L’ús de
targetes de crèdit per a despeses de caixa fixa (i no per a despeses menors i per a pagaments a
justificar, com es diu a l’al·legació) és una de les fórmules més efectives per no haver de manejar
doblers en metàl·lic i, a hores d’ara, no s’ha trobat altra fórmula que pugui resultar més efectiva
per al control de les diferents caixes descentralitzades.
Pel que s’exposa, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 8

ALEGACIÓN:
Las previsiones de ingresos por recaudación de tasas e impuestos en el área de urbanismo, obra pública y
movilidad reflejan un reducción de ingresos de consecuencias alarmantes y gravísimas para la sociedad
mahonesa, ya que la reducción en 45.000 € en los ingresos por ICIO, la reducción en 45.000 € en los ingresos por
tasas por licencias urbanísticas y la reducción de 1500 € en tasas por OVP por obras y andamios representa una
reducción solo para el presente ejercicio 2018 de la capacidad inversora por obras en nuestro municipio por valor
de 4.500.000 €(sin tener en cuenta lo que llevamos arrastrado de los dos ejercicios anteriores)
Situación está que nos conduce a la imperante necesidad de tomar cuantas medidas sean necesarias para
reestructurar, rearmar, reactivar el área de urbanismo, obra pública y movilidad al objeto de acelerar toda la
tramitación de sus expedientes
Por todo lo expuesto es por lo que
SOLICITO:
La potenciación y reorganización del área de Urbanismo, Obra Pública y Movilidad, contratando, si es preciso, el
personal necesario (vía compensación, si es preciso, con otras áreas del Ayuntamiento).

Se sol·licita una potenciació i reorganització de l’àrea d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat,
per accelerar la tramitació d’expedients, petició que s’hauria de fer en un altre àmbit i que no té
encaix dins les possibilitats que atorga l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL, quant a les
reclamacions que es poden presentar contra el pressupost.
Per la qual cosa es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 9
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ALEGACIÓN:
La partida fijada por tasas de sistema área se mantiene en 450.000 €, a pesar de poderse constatar que el grado de
ocupación de aparcamientos en zona verde, creado en este pasado verano, no está teniendo una ocupación óptima y
satisfactoria, lo cual va en detrimento de la inmensa mayoría de ciudadanos y de todo el comercio del centro de la
ciudad, y, lógicamente, repercutirá en el cánon a recaudar por parte del Ayuntamiento.
A pesar de haberse constatado y reconocido esta situación, y desestimado cuantas apelaciones se han realizado a la
aplicación de la ordenanza, en relación a la zona verde, visto el resultado de aplicación de la misma, bajo la
justificación de que está convocada la Mesa de Movilidad y que se ha pacificado el tráfico en el centro urbano.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
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SOLICITO:
La suspensión cautelar de la Ordenanza del Sistema AREA en relación a la zona verde, en tanto en cuanto no se
llegue a acuerdos consensuados con todos los afectados, a través de la Mesa de Movilidad.

Se sol·licita la suspensió de l’Ordenança del sistema AREA, fet que, si bé correspon a un acord
plenari, no entra en l’àmbit d’aprovació del Pressupost. En tot cas, les conseqüències d’una
eventual suspensió sí que s’hi haurien d’incloure. Però no és el cas, i, per tant, la petició no té
encaix dins les possibilitats que atorga l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL, quant a les
reclamacions que es poden presentar contra el pressupost.
Per la qual cosa es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 10

ALEGACIÓN:
La partida 6230111, referente a equipamiento de policía, presenta un notorio incremento, doblando su importe de
45.000 € a 90.500 €, mientras, por otro lado, la partida destinada a la Agrupación Local de Protección Civil
mantiene su importe de 10.000 €.
Apoyando cuantas acciones puedan ir encaminadas a mejorar el equipamiento de la Policía Local, pero
desconociendo, incluso a pesar de nuestra petición al respecto en el pleno municipal, qué destino justifica este
importante incremento de la partida económica, mientras se observa un estancamiento en la partida destinada a la
Agrupación Local de Protección Civil (la última importante actuación fue el cambio de ubicación de sus
instalaciones, en el anterior mandato), que tantos y tan buenos servicios presta al propio Ayuntamiento y a la
sociedad mahonesa, complementando en muchas ocasiones con sus actuaciones la labor de la Policía Local.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO:
Que se asigne una cantidad de 10.000 € de la partida destinada a equipamiento de la Policía Local a equipamiento
para la Agrupación Local de Protección Civil, organismo plenamente colaborador con el mencionado cuerpo de la
Policía Local.

Se sol·licita un increment de dotació de la partida destinada a Protecció Civil. Les despeses de
Protecció Civil estan incloses a les consignacions pressupostàries de la Policia Local.
11
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L’al·legació atén criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe i no entren en l’àmbit del que preveu l’article 170 de l’RDL 2/2004, TRLHL.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 11
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ALEGACIÓN:
Tras la aprobación de una adenda a la concesión entre el Ayuntamiento de Mahón y la empresa concesionaria
Hidrobal, la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de suministro de agua potable, la presentación
de alegaciones por parte del grupo municipal del PP y la posterior presentación a la instancia judicial de este tema,
y la contratación, por parte del Ayuntamiento, de una auditoria externa para la revisión de la gestión de la empresa
Hidrobal, desde el Grupo Municipal del Partido Popular consideramos, en este momento y circunstancia, la
oportunidad y conveniencia de marcar un punto de reflexión e inflexión al respecto.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO:
La convocatoria de una mesa de negociación a tres bandas (equipo de gobierno, Hidrobal, oposición) para
reestudiar y reconsiderar la situación de la adenda, con la retirada del contencioso interpuesto, todo ello bajo la
condición sine qua non de no aplicar a la ciudadanía ningún incremento de costes o repercutirlo en el futuro,
mientras las condiciones de salubridad del agua del servicio municipal no sean potables, todo ello con el objetivo
de poder cerrar este desafortunado tema dentro de este mandato municipal.

L’al·legació que es presenta és extemporània i fora de lloc. No sembla tenir relació amb la
tramitació del Pressupost i la sol·licitud no entra en l’àmbit del que preveu l’article 170 de
l’RDL 2/2004, TRLHL.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 12

ALEGACIÓN:
El informe de los servicios de intervención municipal en su apartado B ESTADO DE GASTOS en su artículo 1
referente a gastos de personal realiza diferentes reparos que son reafirmados en sus conclusiones al indicar
“…..todo ello sin perjuicio de los reparos realizados en el epígrafe 1 de Gastos de Personal “.
Ante esta situación por parte del equipo de gobierno se han incorporado al expediente de los presupuestos nuevos y
posteriores informes emitidos por el jefe de la unidad RRHH y el director de los servicios jurídicos.
No existiendo con posterioridad a los mismos informe complementario de los servicios de intervención que retiren
el mencionado reparo sobre el epígrafe 1 de gastos de personal
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
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SOLICITO:
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Que previo a la aprobación definitiva de los presupuestos se complete el expediente con el preceptivo informe de
los servicios de intervención en relación a si se mantienen o quedan subsanados los reparos formulados en relación
al epígrafe 1 de gastos de personal.

L’al·legació fa referència a una possible discrepància de l’interventor, quant al capítol 1 de
l’estat de despeses del pressupost. Segons es desprèn de l’informe jurídic de 28 de novembre de
2017, no s’ha de considerar com a tal, sinó que la paraula “reparo” podria ser ben bé substituïda
per una sinònima com “observación”, i simplement no deixa de ser una mera advertència pel cas
de que algunes operacions es puguin dur a terme contra la normativa vigent. A tal d’exemple,
s’ha de dir que el pressupost inclou la previsió d’increment d’un 1,5% per les retribucions del
personal, i que no podria ser efectiva, donat que està supeditada al que disposin els Pressupost
Generals de l’Estat per a 2018.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
Desestimar la reclamació presentada.
-

Al·legació 13

ALEGACIÓN:
Dentro de las premisas de las que siempre ha hecho ostentación el equipo de gobierno en su acción de gobierno
figuran la trasparencia y la participación. Otra cosa es el grado de realización o materialización de ambos criterios
a la hora de aplicarlos y llevarlos a la práctica.
Y buena prueba de ello es que mientras otros ayuntamientos de la isla llevan años ya destinando partidas
presupuestarias a inversión con destino final a fijar mediante la participación de la ciudadanía, con la excusa de
querer realizar un proyecto bien desarrollado no fue hasta el año pasado que en nuestro ayuntamiento destino una
partida a los denominados presupuestos participativos, llegando a contratar un técnico externo(vinculado
familiarmente al PSOE) para el desarrollo de los mismos.
Llegados a esta situación nos encontramos con unos presupuestos para el próximo año 2018 en donde no se destina
partida ni se hace mención alguna a los presupuestos participativos, hecho este que va en contra de la tendencia
generalizada de todos los ayuntamientos, de las premisas de participación del equipo de gobierno y de los
interrogantes en cuanto a los resultados de la técnica contratada al efecto en el año 2017.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO:
Se fije una partida destinada a los presupuestos participativos y se arbitren los trámites y reglamentaciones
oportunas para la participación de los ciudadanos en su aplicación sin necesidad de contratar técnicos externos al
ayuntamiento

Fixar uns imports per destinar a pressupostos participatius no és possible, pel motiu de no ser
possible saber quines seran les pretensions que la ciutadania vol incloure-hi. A més, cada tipus
de despesa ha de tenir una partida i àrea de despesa, i adequar-se a l’estructura que preveu l’ordre
ministerial EHA/3565/2008. No és el mateix, destinar recursos a promoció social –àrea 2- que a
serveis públics bàsics –àrea 1- o a serveis de caràcter econòmic –àrea 4. Les feines de
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participació ciutadana en el pressupostos han de ser prèvies a la seva correlativa assignació
pressupostària. Una vegada aprovat el pressupost, s’haurà de vehicular a través del corresponent
expedient de modificació de crèdit.
Amb tot, l’ al·legació atén a criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el
present informe, i no entren a l’àmbit del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL.
Per tant, es fa la següent PROPOSTA:
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Desestimar la reclamació presentada.
QUART. Aprovar definitivament l’expedient de Pressupost general per al 2018 de l’Ajuntament
de Maó, que ascendeix a 36.651.900 € (trenta-sis milions sis-cents cinquanta-un mil nou-cents
euros) a l’estat d’Ingressos i a 36.032.112 € (trenta-sis milions trenta-dos mil cent-dotze euros) a
l’estat de Despeses, i presenta un superàvit de 619.788,00 € (sis-cents dinou mil set-cents
vuitanta-vuit euros), amb una operació de crèdit a llarg termini, per al finançament d’inversions,
per import de 2.500.000 € (dos milions cinc-cents mil euros).
Acompanyen l’expedient, la plantilla de personal per a l’exercici 2018 i l’annex corresponent.
Obert 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, 11 m i 18 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=678s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 14 m i 29 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=869s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 22 m i 13 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=1333s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 22 m i 17 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=1337s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 22 m i 20 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=1340s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 22 m i 25 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=1345s
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La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 26 m i 17 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=1577s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 37 m i 15 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=2235s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 42 m i 52 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=2572s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
7. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó, Partit Socialista Obrer
Espanyol, Partit Popular i Ciudadanos de Menorca relativa a la sol·licitud de renovació del
reconeixement de Maó com a Ciutat Amiga de la Infància (Exp. SG3218MC0001)
El programa Ciutats Amigues de la Infància -liderat per UNICEF-Comitè Espanyol- té
l’objectiu general de promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU,
1989), de la qual el nostre país és signatari, en l’àmbit dels governs locals.
Els seus tres pilars fonamentals són:
•
•
•

El disseny de polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els Drets
de l’Infant (enfocament de drets i d’equitat).
La promoció de la participació infantil i adolescent (enfocament de participació).
L’impuls d’aliances entre tots els actors relacionats amb la infància en l’àmbit municipal
(enfocament ALIA).

Mitjançant el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF-Comitè Espanyol
reconeix els governs locals que compleixen els requisits establerts amb aquesta finalitat, que es
recullen a les bases de la convocatòria del Segell CAI 2017-2018 que acompanya aquesta moció.
En conseqüència,
 Considerant que el programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular;
 Considerant, a més, que el nostre municipi compleix els requisits estipulats;
 I manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant a la nostra localitat;
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PROPOSAM AL PLE MUNICIPAL
a) Sol·licitar a UNICEF-Comitè Espanyol l’inici dels tràmits per a la renovació del Segell de
Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància.
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b) Sol·licitar, així mateix, a UNICEF-Comitè Espanyol que puguem comptar amb la seva
posterior col·laboració, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament, millora contínua i
innovació de les polítiques d’infància i adolescència a la nostra localitat.
La tinenta d’Alcaldia Sra. Obrador (Ara Maó) explica i defensa la proposta conjunta presentada
pels grups municipals Ara Maó, Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Popular i Ciudadanos de
Menorca; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 19 h, 51 m i 38 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=3098s
La regidora Sra. Reynés (PP) explica i defensa la proposta conjunta presentada pels grups
municipals Ara Maó, Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Popular i Ciudadanos de Menorca;
aquesta explicació i defensa, iniciada a les 19 h, 54 m i 4 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=3244s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 56 m i 43 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=3403s
Posada la proposta a votació, resulta aprovada, per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21
de la corporació.
8. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al finançament del
nou Conservatori Professional de Música de Menorca (Exp. SG3218MC0002)
La necessitat que Menorca compti amb unes instal·lacions adequades per a allotjar els serveis del
Conservatori Oficial de Música és una qüestió a resoldre ja, després de molts d’anys d’estar en
un edifici provisional, cedit per l’Ajuntament de Maó-Mahón al Govern de les Illes Balears. Va
ser a finals del segle passat quan es van signar els convenis d’acord de cessió d’alguns espais del
Claustre del Carme, espais que havien de ser provisionals. És lògic que els pares i mares dels
alumnes del conservatori, i que els professors, vulguin ja una solució definitiva i comptar amb
unes instal·lacions adequades als temps que corren.
Durant l’anterior mandat el govern del Partit Popular va oferir un solar al Govern de les Illes
Balears, on construir un conservatori de nova planta. Amb el canvi de govern, l’actual equip de
govern va rebutjar aquest solar i va reprendre la idea de construir el conservatori a la Sala
Augusta, un edifici municipal que va ser objecte d’un concurs d’idees per a construir el
conservatori ja en mandats anteriors durant els anys 2003-2011, i que havia creat moltes dubtes
sobre la seva idoneïtat per a allotjar el Conservatori.
De fet, quan l’actual equip de govern municipal va reprendre el projecte de la Sala Augusta, tant
els pares, com una part del professorat van manifestar les seves objeccions, fins al punt que
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l’Associació de Mares i Pares va presentar un estudi comparatiu de possibles solars o edificis on
ubicar el Conservatori, i 4 llocs van resultar més o manco adequats per a tal propòsit. En una consulta
oberta a pares i mares de l’alumnat del Conservatori, es van oferir a triar aquests solars i edificis, i va
resultar guanyador el solar que hi ha entre el poliesportiu i el vell edifici de l’hospital militar. Així ho
assenyala l’acta del Consell Escolar del dia 27/5/2017. En aquesta mateixa acta s’esmenta la votació
majoritària obtinguda pel nou solar devora l’antic hospital militar, per part del Claustre de
Professorat de dia 16-5-2017.

Malgrat que l’alcaldessa havia dit que es consideraria l’opinió de pares i mares, i que,
paral·lelament, el Govern Balear estava estudiant i elaborant un informe sobre les condicions de
tots aquests solars, el goven municipal d’Ara Maó i PSOE, i la Conselleria d’Educació i Cultura,
dirigida pel conseller Martí March, treballaven igualment –sense saber el resultat de l’estudi, ni
del parer de pares i mares– en el projecte de la Sala Augusta. La decisió estava presa amb
antelació, en un clar menyspreu als procediments de transparència i participació que tant pregona
la nostra alcaldessa. Així es pot deduir d’una altra acta del Consell Escolar del Conservatori, de
30-6-2017, en la qual s’informa del resultat de la votació, per unanimitat, de la parcel·la vora el
poliesportiu, i on s’indica que queda pendent la votació per part del Claustre de Professorat i del
Consell Escolar entre el nou projecte de Sala Augusta i la parcel·la guanyadora, que queda
posposada al curs 2017-2018... Evidentment, a dia d’avui encara no s’ha fet aquesta votació.
Finalment, i com era d’esperar, i passant per damunt de la voluntat de pares i mares del
Conservatori, s’ha triat la Sala Augusta per a construir-hi el Conservatori.
En els darrers dies, diferents anuncis del govern balear, recollits a la premsa, exposen que el
Govern Balear vol que tant l’Ajuntament de Maó-Mahón, com el Consell Insular paguin part
d’aquesta infraestructura. Al nostre entendre, açò suposa un greuge comparatiu inacceptable, ja
que l’Ajuntament ja posa de la seva part cedint un solar i edifici, a més que la competència en
educació és totalment pròpia del Govern de les Illes Balears. No es comprèn com ni tan sols es
pot considerar o estudiar aquesta proposta del Govern, que va en contra dels interessos i
competències municipals. El Govern de les Illes Balears, ara que torna a estar en una fase de
bonança, no pot fer aquest envit al govern municipal.
En el mateix sentit, en un moment en què s’han acabat les retallades i que el Govern Balear està
sanejat econòmicament, tampoc s’entén que es vulgui dur a terme només la meitat del projecte,
deixant l’auditori per a una segona fase. Açò és del tot inconcebible, i s’ha de demanar al Govern
Balear que sigui intel·ligent i generós –què són 7,5 milions d’euros per a aquesta institució, que
ha aconseguir acabar amb les retallades?- i que s’executi la totalitat del projecte.
El Partit Popular creu que és un error fer el Conservatori a la Sala Augusta, ja que aquest indret
no compleix gran part de les condicions clarament exposades a l’estudi elaborat per pares i
mares, i per la mateixa Conselleria. Però, com que veim que la decisió està presa, i que ho faran
caigui qui caigui, encara que surti el doble de car que fer un conservatori de nova planta –sobren
els doblers en el Govern Balear, com deim-, entenem que s’han de minvar aquells aspectes
negatius que tengui el projecte, tot procurant salvaguardar les competències i interessos
econòmics del nostre ajuntament.
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Així, i per tot açò, el Grup Popular presenta la següent proposta d’acord, per al seu debat i
aprovació al Ple:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears a finançar el 100% del cost de construcció del Conservatori de Música de
Menorca, incloent la redacció i execució de l’auditori en el projecte i en el pressupost, i que
s’executin a la vegada.
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2. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón rebutja la petició que fa el Govern Balear de
finançament compartit de les obres del Conservatori, dirigida a l’Ajuntament de Maó-Mahón i al
Consell Insular de Menorca.
3. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta el govern municipal i la Conselleria d’Educacio i
Cultura a considerar i a implementar en el projecte de construcció del nou Conservatori les
mesures correctores exposades i demandades per l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes.
El regidor Sr. Gornés (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 19 h, 58 m i 15 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=3495s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 6 m i 24 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=3984s
La intervenció del regidor Sr. Gornés (PP), iniciada a les 20 h, 11 m i 11 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=4271s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 14 m i 59 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=4499s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 19 m i 53 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=4793s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
9. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la problemàtica
del requisit de català al personal sanitari de les Illes Balears (Exp. SG3218MC0003)
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Atès que continua la polèmica per la decisió del Govern Balear d’establir el requisit de
coneixements de català al personal sanitari.
Atès que en les darreres convocatòries ja s'ha exigit el requisit de català, fet que ha impedit que
es poguessin presentar professionals qualificats.
Atès que, tot i l'augment de la preocupació i les crítiques de la societat envers aquesta qüestió, el
Govern Balear no ha fet més que insistir en la idoneïtat de la seva decisió.
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Atès que l'idioma no ha suposat un problema en el servei de salut, tal i com es pot constatar en
les queixes de les persones usuàries, de la mateixa manera que aquesta decisió tampoc respon a
una àmplia demanda social.
Atès que el Grup Popular ja s'ha interessat per aquest tema, presentant propostes i preguntes al
ple, sense èxit, i també veim amb preocupació les dificultats que això suposarà perquè la sanitat
balear pugui tenir bons professionals, en especial a Menorca.
Atès que recentment una nombrosa part de la societat menorquina es va expressar en una
manifestació multitudinària, en contra del requisit del coneixement de la llengua catalana per
exercir les tasques pròpies del servei de salut a les Illes Balears.
Atesa la importància de les repercussions negatives d'aquest decret, creim important insistir en el
diàleg i canvi de postura de l'actual executiu, i donar resposta a les reivindicacions de la
ciutadania, presentam la següent
PROPOSTA
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón constata que l’idioma, fins a dia d’avui, no ha
suposat un problema en el servei de salut de les Illes Balears
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón manifesta la seva preocupació davant les
denúncies públiques dels professionals, que aseguren que el requisit del català suposarà
encara més dificultats per a la cobertura de personal sanitari a les Illes Balears, i declara
que comptar o no amb un títol de llengua catalana no ha de ser un impediment per a
comptar amb bons professionals sanitaris a les Illes Balears.
3. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta l’equip de govern a fer d’intermediari entre
els professionals de l’illa de Menorca i el Govern de les Illes Balears, per tal de fer
arribar les seves preocupacions i demandes, i que aquestes siguin ateses pel bé del servei
públic de la sanitat de les Illes Balears, i en concret de l’illa de Menorca i del municipi de
Maó-Mahón.
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, 22 m i 41 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=4961s
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La intervenció del regidor Sr. Pons (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 25 m i 25 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=5125s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 28 m i 3 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=5283s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 35 m i 6 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=5706s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
10. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al recolzament i
defensa de la presó permanent revisable (Exp. SG3218MC0004)
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra
legislación la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo
tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de
garantías y tiene perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no
renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, "un
tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido, y podrá
revisar su situación personal".
La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para
poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la
Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte
de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el tribunal
considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la
libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el
contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se
establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de
control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta
fase final de su reinserción social".
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Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye, por
ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario,
se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la
gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la
ejecución de las penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado
europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la
Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional
ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su
conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar
satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-112009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso
Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad,
recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite
no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la
derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por
mayoría de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana,
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de
Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.
Y, más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición de
Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar la
prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la
pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y
libertades de todos los españoles.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta con los siguientes
puntos de acuerdo:
PRIMERO. El Ayuntamiento manifiesta su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable
incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Mahón insta a los diferentes grupos parlamentarios con
representación en el Congreso de los Diputados a reconsiderar su postura sobre la derogación de
la prisión permanente revisable.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, a los grupos políticos del
Congreso, Senado y del Parlamento Balear, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
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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, 39 m i 41 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=5981s
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La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 44 m i 13 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6253s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 45 m i 55 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6355s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 51 m i 32 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6692s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
A continuació, de conformitat amb l’ article 87 del ROM, s’incorpora a l’ordre del dia, per la via
d’urgència, la proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la zonificació
per al lloguer turístic (Exp. SG3218MC0005), prèvia justificació d’aquesta per la Sra. Reynés, i
que va ser aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, del 21 de la corporació.
Seguidament, de conformitat amb l’article 87 del ROM, s’incorpora a l’ordre del dia, per la via
d’urgència, la proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit Socialista
Obrer Espanyol relativa al lloguer turístic (Exp. SG3218MC0006), prèvia justificació de la
urgència per part de la Sra. alcaldessa, que va ser aprovada per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
Una vegada incorporades ambdues propostes a l’ordre del dia, s’acorda procedir al seu debat, de
forma conjunta, amb posterior votació separada.
11. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la zonificació
per al lloguer turístic (Exp. SG3218MC0005)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Reynés, per tal d’incloure a l’ordre del dia la
“Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la zonificació per al
lloguer turístic”, consistent en el fet que, quan van conèixer públicament la proposta insular
sobre la zonificació per al lloguer turístic, va ser el passat dimarts dia 16 de gener, que va ser
presentada per la presidenta del CIM, Sra. Susana Mora, una vegada exhaurit el termini ordinari
per presentar les propostes per anar a Ple;
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que va ser aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació;
el Ple Municipal, amb 8 vots a favor (PP) i 12 en contra (6 Ara Maó i 6 PSOE) dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació, acorda rebutjar la proposta presentada pel Grup Municipal del
Partit Popular, en relació a la zonificació per al lloguer turístic, que a continuació es transcriu:
“El pasado martes 16 de enero, la presidenta del CIM, Susana Mora, representante del PSOE,
presentó públicamente la propuesta insular sobre la zonificación para el alquiler turístico.
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En esta propuesta se refleja un claro interés por dar salida a determinados núcleos de algunos
municipios, dejando muchos otros por el camino.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mahón no entendemos
que la alcaldesa de Mahón permita, en primer lugar, que sea el Consell Insular quien decida por
los mahoneses; y, en segundo lugar, permita la diferenciación entre ellos. Con la zonificación
para el alquiler turístico se crean claramente mahoneses de primera y de segunda, y es que esta
zonificación no afecta al turista, sino a la economía local.
Con la nueva Ley de Turismo del Gobierno Armengol, se trastoca el panorama insular, pero
también el local. Las únicas zonas susceptibles de alquiler turístico, por ley, son Binidalí y es
Canutells. Por este motivo, el actual gobierno insular, con el beneplácito del equipo de gobierno
local, inventan una figura normativa y permitirán el alquiler turístico en es Grau, sa Mesquida y
es Murtar. Todo lo demás lo cierran.
Cuando decimos todo lo demás, es todo lo demás. En nuestro municipio hay diversos núcleos de
características similares a los mencionados, e incluso con condiciones urbanísticas más indicadas
para el alquiler turístico. No se podrán alquilar en ninguno de ellos.
Por tanto, todos los mahoneses que tengan viviendas unifamiliares (aisladas, adosadas o entre
medianeras), que hasta ahora las destinaban al alquiler turístico en el núcleo urbano de Mahón,
Sant Climent, Llucmaçanes, Binixíquer, Cala LLonga, Sant Antoni, puerto de Mahón, s’altra
banda, Malbúger, Dalt Sant Joan, Trepucó, paseo marítimo, Serra Morena, Venècia, Cala Rata,
así como en las edificaciones unifamiliares existentes y legales en suelo rústico, no podrán
hacerlo a partir de la aprobación en el pleno del Consell de la semana que viene, sobre la
propuesta de zonificación presentada por la Sra. Susana Mora.
Por estos motivos, planteamos y reiteramos que la alcaldesa de Mahón no puede permitir la
diferenciación entre los mahoneses y no debe permitir que una parte importante de la economía
local se ponga en grave peligro.
No se debe caer en la demagogia barata de que se ha buscado el consenso, intentando un acuerdo
unánime, cuando claramente la casuística de cada municipio es tan dispar. El chantaje planteado
de “eso o nada” no beneficia a nadie. De no haber modificado la ley anterior, no se estaría en
esta tesitura.
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El gen intervencionista y contrario al turismo se pone, una vez más, de manifiesto con los
actuales gobiernos. Es incomprensible que ni la alcaldesa de Mahón (de Ara Maó) ni el primer
teniente de Alcaldía, y máximo responsable local del PSOE, Héctor Pons, no defiendan los
intereses de nuestro municipio y prioricen los intereses partidistas de ambos. Mahón se merece
un gobierno local reivindicativo.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes puntos de acuerdo:
1. El Ayuntamiento de Mahón insta al Consell Insular a revisar la propuesta de zonificación,
teniendo en cuenta la casuística local e incorporando las zonas donde la vivienda unifamiliar sea
la principal.
2. El Ayuntamiento de Mahón insta a la alcaldesa a ejercer su liderazgo y a defender los
intereses de todos los mahoneses y a no aceptar la propuesta del CIM, así como a liderar una
postura de igualdad, y que anteponga el interés general a su ideología política.
3. Instar a la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, a reconsiderar su postura y a buscar un
consenso real, escuchando las propuestas de TODOS los alcaldes, y que los criterios que se
apliquen sean mucho más permisivos, favoreciendo así el alquiler turístico que beneficia a la
economía local.”
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP) justificant la urgència per tal d’incloure aquest
punt a l’ordre del dia, iniciada a les 20 h, 54 m i 51 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6891s
12. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit Socialista
Obrer Espanyol relativa al lloguer turístic (Exp. SG3218MC0006)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a l’ordre del dia
la “Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer
Espanyol relativa al lloguer turístic”, consistent en el fet que, quan van conèixer públicament la
proposta insular sobre la zonificació per al lloguer turístic, va ser el passat dimarts dia 16 de
gener, que va ser presentada per la presidenta del CIM, Sra. Susana Mora, una vegada exhaurit el
termini ordinari per presentar les propostes per anar a Ple;
que va ser aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació;
el Ple municipal, amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 abstencions (PP), dels 20
membres presents, dels 21 de la corporació, acorda aprovar la proposta conjunta presentada pels
grups municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol, en relació al lloguer turístic, que a
continuació es transcriu:
“En els darrers mesos, el debat polític entorn al lloguer turístic d’habitatges residencials ha estat
a l’ordre del dia. La regulació del lloguer turístic té conseqüències econòmiques i socials
importants, i és per aquest motiu que la presa de decisions ha d’anar acompanyada d’un estricte
sentit de la responsabilitat. L’objectiu hauria de ser clar: d’un costat, permetre l’activitat
econòmica que genera aquesta pràctica; i, d’altra banda, i encara més important, facilitar i
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garantir l’accés de les persones residents a l’habitatge, contemplant i analitzant com afecta la
regulació del lloguer turístic al mercat del lloguer residencial.
Sense ànim de reproduir com ha evolucionat el procés, el cert és que l’intent de trobar una
proposta consensuada amb tots els municipis de Menorca per part del Consell Insular ha permès
arribar a acords, per més que no s’ha arribat al consens final que es pretenia.
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S’ha de remarcar, primer de tot, que estem parlant dels criteris que han de regir la concessió de
noves llicències, ja que tots aquells habitatges que s’han estat llogant dins la legalitat mantindran
la llicència i podran continuar la seva activitat.
Entre els ajuntaments existia, per exemple, un acord majoritari per tal de permetre el lloguer
turístic a les classificades com a “Zones Turístiques” i no permetre’n als habitatges en rústic,
més enllà dels ja permesos mitjançant hotels rurals, agroturismes i, prest, agroestances. Quant als
nuclis tradicionals recollits a l’article 45.2 del Pla territorial insular, també existeix un acord
majoritari per permetre’n el lloguer en aquells que queden a la corona perimetral de costa.
D’aquesta manera, a Maó, els habitatges susceptibles de regulació mitjançant el lloguer turístic
són Binidalí i es Canutells (zones turístiques), i es Grau, sa Mesquida i es Murtar (nuclis
tradicionals inclosos a l’article 45.2 del PTI).
Aquesta proposta deixa en una situació complicada algunes zones de Maó que tenen, també, un
important caràcter turístic, tot i trobar-se en zona urbana no perimetral. Davant aquesta situació
de desacord entre els diferents municipis, els representants de l’Ajuntament de Maó van proposar
al Consell Insular la possibilitat de contemplar l’acceptació del lloguer turístic per a aquells
habitatges unifamiliars aïllats que es trobin dins el nucli urbà dels municipis.
Aquesta proposta va ser ben acollida per part de la presidenta, que la va fer extensiva, a la pròpia
reunió, a la resta de municipis, entenent que podia ser un element de convergència que no
desvirtuava la proposta inicial del Consell. De la resta, 5 ajuntaments van mostrar la disposició a
acceptar la proposta, per tal d’arribar a un acord, tot i no contemplar inicialment aquesta
possibilitat. En total, 6 dels 8 ajuntaments havien cedit en pro d’arribar a un acord de base. Els
dos ajuntaments governats pel PP no van acceptar la proposta.
Amb la incorporació dels unifamiliars aïllats, a Maó se solucionaria la demanda que afecta,
majoritàriament, l’entorn del port de Maó –com Cala Llonga-, així com d’altres zones com
Binixíquer, Malbúger, passeig marítim i Dalt Sant Joan.
La problemàtica de l’accés a l’habitatge és per tothom coneguda, i l’equip de govern considera
que hem de ser sensibles i responsables amb de quina manera el lloguer turístic pot afectar el
lloguer residencial.
Aquests habitatges no entren en conflicte amb els habitatges destinats a lloguer habitacional, ja
que són habitatges que tenen un preu molt superior i, per tant, no estan a l’abast de les economies
familiars mitjanes.
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Per altra banda, el fet de ser aïllades disminueix la possibilitat de conflictes entre turistes i
residents, fet important a tenir en compte, vistos els problemes de convivència i conflicte social
sorgits en ciutats on aquest tipus d’oferta no s’ha regulat.
Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Maó, en vista de l’inici d’acord que es va produir a
la reunió de batles, aprova els següents acords:
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1. L’Ajuntament de Maó considera necessari que la regulació que aprovi definitivament el
Consell de Menorca inclogui la possibilitat de llogar en règim turístic els habitatges
unifamiliars aïllats en nucli urbà.
2. L’Ajuntament de Maó inclourà aquest acord plenari com a annex de les al·legacions que
es presentin en el termini d’exposició pública d’aquesta regulació.”
La intervenció de la Sra. alcaldessa justificant la urgència per tal d’incloure aquest punt a l’ordre
del dia, iniciada a les 20 h, 55 m i 35 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6935s
Durant el torn d’intervencions conjunt quant a les dues propostes anteriors introduïdes per la via
d’urgència, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 56 m i 27 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=6987s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 0 m i 51 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=7251s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 21 h, 10 m i 33 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=7833s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 20 m i 1 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=8401s
Posada a votació la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular relativa a la
zonificació per al lloguer turístic, resulta rebutjada, amb 8 vots a favor (PP) i 12 en contra (6 Ara
Maó i 6 PSOE), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Posada a votació la proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit
Socialista Obrer Espanyol relativa al lloguer turístic, resulta aprovada, amb 12 vots a favor (6
Ara Maó i 6 PSOE) i 8 abstencions (PP), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
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La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 21 h, 27 m i 16 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/254840839#t=8836s
13. Precs i preguntes
No se’n presenten.
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 27 m i 40 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/254840839#t=8860s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.27 hores del dia 25-01-2018,
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, secretària interina de
l’Ajuntament de Maó, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=1n7bmg8o1SZobccHmPAiN-yqW-RLM-LX3
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo.
L’acta està signada electrònicament per mí, la secretària interina, que la certific, i per la Sra.
alcaldessa, que hi dóna el vistiplau.
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