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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
===================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 27 - 02 - 2020
==========================================
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 27-02-2020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els
senyors i senyores membres del Ple municipal seugents:
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President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Regidors/res:
Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Javier Montes Vivancos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. María Carmen Seguí Puntas
Sr. Enrique Mas Martínez
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sr. Manuel Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Llorenç Coll Pons
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Maria Pons Roselló
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Excusa la seva assistència:
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Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:

1. Acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2020
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 30 de gener de 2.020.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 00m i 29 s) https://vimeo.com/394371355#t=29s
2. Declaració activitat especial interès: aparcament camí d'en Barrotes; i
bonificació IBI 2020 (Exp. E01452020000083)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
votar favorablement, per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta d’acord
següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per la
Sra. Águeda Massa Mir i els Srs. Joaquín Fernández Massa, Pedro Fernández Massa i
Carlos Fernández Massa a part de la parcel·la 6 polígon 2 del Cadastre de rústica,
destinada a aparcament públic, perquè hi concorren circumstancies socials, i atorgar
una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2020
prevista a l’article 4.7.b de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 00m i 49 s) https://vimeo.com/394371355#t=49s
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3. Donar conformitat a l'aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació
per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca (FPDM) (Exp.
E05992019000047)
En la sessió de caràcter ordinari de la Junta Executiva de l'FPDM de 8 de maig de
2018 es va acordar iniciar els treballs per a la modificació dels Estatuts i la formació
d’un equip de treball per a l’elaboració de la proposta tècnica.
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En la sessió de caràcter ordinari del Patronat de l'FPDM de 21 de juny de 2018 es van
debatre, amb l’equip de treball encarregat d’elaborar la proposta de modificació dels
Estatuts, els aspectes que calia tenir en compte per a la seva elaboració.
En la sessió de caràcter ordinari de la Junta Executiva de l'FPDM de 4 de desembre de
2018 i en la sessió de caràcter ordinari de la Junta Executiva de l'FPDM de 8 de gener
de 2019, en diferents punts de l’ordre del dia, es van comentar diferents aspectes que
calia tenir en compte en la redacció dels nous Estatuts i es va posar de manifest la
necessitat de donar urgència a la tramitació, amb motiu de la propera jubilació del
director tècnic de l'FPDM.
En la sessió de caràcter ordinari de la Junta Executiva de l'FPDM de 20 de febrer de
2019 es va presentar la proposta definitiva de modificació dels Estatuts de l'FPDM, per
part de l’equip redactor, se'n va debatre el contingut i se'n va acordar la conformitat i el
trasllat al Patronat, per a la seva aprovació.
En la sessió de caràcter ordinari del Patronat de l'FPDM de 27 de març de 2019 es va
aprovar la proposta de la modificació dels Estatuts de l'FPDM.
Consta la recomanació del Protectorat de Fundacions i dels Serveis Jurídics del
Consell Insular de Menorca de modificar la numeració de l’articulat dels Estatuts, per
millorar-ne la comprensió.
El Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 16 de desembre de
2019, va adoptar, entre d'altres, l'acord setè. Aprovació de la modificació dels estatuts
de la fundació per a persones amb discapacitat illa de Menorca en el (FPDM)
•
•
•

Introduint la modificació de la numeració de l’articulat dels Estatuts per millorarne la comprensió.
Afegint al final de l’article 1.2. dels Estatuts el text següent: «... i es troba adscrita
al Consell Insular de Menorca».
Eliminant la facultat del Patronat de l’article 6-Pa. 2. b) (de la numeració antiga),
següent:
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«Representar la Fundació, judicialment i extrajudicialment, en tota clase d’actes i
negocis jurídics, davant l’Administració i terceres persones sense excepció
S’ha emès informe jurídic de data 13 de febrer de 2020.
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta Regidoria, en ús de les
atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia de data 26-6-2019, propòs al Ple
l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Donar conformitat a l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca (FPDM), efectuada pel Ple
del Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 16 de desembre de 2019, una
vegada aprovats pel Patronat de l'FPDM en data 27 de març de 2019, d’acord amb la
nova redacció que s’adjunta com a annex.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular, als efectes de la seva tramitació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 01m i 51 s) https://vimeo.com/394371355#t=111s
4. Nomenament de representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats
(Exp. E069220190001)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
votar favorablement, amb 5 abstencions (PP) i 8 vots a favor (4 PSOE, 3 ARA Maó i 1
CMe), la Proposta d’acord següent:
Primer. Nomenar representants d’aquesta corporació en els òrgans col·legiats que
s’indiquen les persones que a continuació s’expressen:
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Segon. Notificar aquest acord als òrgans col·legiats respectius, per al seu coneixement,
als efectes escaients.
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Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 03m i 06 s) https://vimeo.com/394371355#t=186s
5. Moció formal conjunta dels grups que conformen el Ple de l'Ajuntament de
Maó, en relació a la celebració del Dia Internacional de la Dona (Exp.
E0225202000004) (SG3220MC0004)
El Dia Internacional de la Dona és un bon moment per reflexionar sobre els avanços
aconseguits, demanar més canvis i celebrar la valentia i la determinació de les dones
que han jugat un paper clau en la història dels seus països i comunitats. També serveix
per reivindicar el feminisme denunciant el masclisme i els micromasclismes.
Aquesta data té el seu origen el dia 25 de març, quan es commemora l’incendi de la
fàbrica de camises Triangle Shirtwaist de NY, en la qual van morir 123 dones i 23
homes, que va obligar a importants canvis legislatius en les normes de seguretat i salut
laboral i industrial. L’incendi ha marcat la celebració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, després conegut com el Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8
de març.
Després de la II Conferència Internacional de Dones Socialistes, reunida a
Copenhaguen, el 19 de març es va celebrar, per primer cop, el Dia Internacional de la
Dona Treballadora a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, amb mítings als quals
van assistir més d’un milió de persones per exigir el dret a vot i el d’ocupar càrrecs
públics, el dret al treball, a la formació professional i a la no-discriminació laboral.
Tot i els avenços aconseguits veim amb indignació com les agressions contra les dones
es segueixen produint en una espiral contra la qual tota la societat ha de fer un front
comú.
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L’Ajuntament de Maó ha estat pioner en la posada en marxa de mecanismes per donar
a conèixer els drets i deures de la societat entorn als drets de les dones, i ha promogut,
des de fa molts anys, iniciatives destinades a aconseguir una societat igualitària i
equitativa.
Per aquest motiu, proposa la següent moció:
•
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•
•
•

L’Ajuntament de Maó es compromet a seguir treballant per trobar la implicació de
la ciutadania, entitats i resta d’administracions públiques per articular els
mecanismes necessaris que garanteixin la igualtat efectiva entre homes i dones.
Expressar políticament el rebuig a qualsevol manifestació pública o privada que
propugni l’eliminació de les mesures de protecció davant la violència de gènere.
Impulsar el reconeixement de dones preeminents de la nostra societat, prioritzant
els seus noms per a carrers, places o edificis, així com en les declaracions de filles
il·lustres del nostre Ajuntament.
Seguir commemorant el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i treballar
durant tot l’any en propostes que caminin cap a una efectiva igualtat a escala
social, econòmica i política.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 04m i 34 s) https://vimeo.com/394371355#t=274s
6. Proposta conjunta d'acord dels grups municipals del Partit Socialista Obrer
Espanyol i l'agrupació d'electors Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos de
Menorca, en relació a la construcció d'una nova torre de control a l'Aeroport de
Menorca. (Exp. E0225202000005) (SG3220MC0005)
La torre de control de l’Aeroport de Menorca és la més antiga en funcionament de
l’Estat espanyol. Fa més d’una dècada que aquesta torre necessita una remodelació. En
el Pla Director de 2010 ja es deia, a la Memòria, en el capítol de necessitats futures,
capítol 4.2.1.7.2:
“La torre de control actual no compta amb les dimensions adients per allotjar, tant els
llocs de feina, com els espais necessaris per albergar les noves instal·lacions i sistemes
tècnics de control”.
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Les condicions, a més, no s’adeqüen a la Llei de riscos laborals, ja que la seva
construcció és molt anterior a la Llei.
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És a dir: fa deu anys ja es va pressupostar la construcció d’una nova torre de control,
tot i que des de 1999 ja es parlava de la necessitat de construir-la. Per altre banda, al
DORA (Document de Regulació Aeroportuària), aprovat pel Consell de Ministres el
27 de gener de 2017, està pressupostat la construcció d’una torre de control a
l’Aeroport de Menorca, anunciada a més per la pròpia AENA per premsa el passat 24
de febrer de 2019.
El passat 9 de juliol de 2019, AENA ha fet públic la seva decisió d’implementar a
l'Aeroport de Menorca una torre de control remota, deixant sense efecte la construcció
d’una nova torre de control.
L'Aeroport de Menorca és un dels més estacionals a escala mundial, ja que el 90% del
seu trànsit es concentra en set mesos. El 80% del trànsit de persones d’entrada i sortida
es fa per via aèria i qualsevol incidència tindria fortes repercussions, ja que, en cas dhaver-lo de tancar, no hi ha cap alternativa, i l’illa podria quedar aïllada.
Actualment, no hi ha cap experiència en un aeroport amb el volum d'operacions i
passatgers com el de Menorca, arreu del món, on es funcioni amb torre remota com a
torre principal.
És, per tant, una tecnologia encara en desenvolupament per a aeroports d’aquest nivell
d’importància.
Per altra banda, la representació legal dels treballadors (RLT) ha fet públic que no ha
rebut informació documental respecte a la decisió d’AENA; i, com queda regulat en
l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors, canvis de tal abast se’ls han de comunicar,
per poder emetre un informe. El fet que no s'hagi produït deixa en evidència una
manera de gestionar poc adient i deixa de banda qui realment utilitzarà la
infraestructura.
Els professionals de ENAIRE, per mor dels seus sindicats, han mostrat les seves
reticències al que s'ha fet públic fins ara i al fet que aquest sistema pugui garantir la
operativitat i seguretat de l'aeroport en temporada alta, així com dels moviments en
horari punta.
Per altra banda, no estan clars ni els protocols d’actuació, ni els programes informàtics,
que no es tenen actualment, ni el personal necessari per a la seva posada en
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funcionament i posterior manteniment, així como la manca d’habilitació dels
professionals que han de desenvolupar aquesta tasca, entre altres.
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PROPOSTA D’ACORD:
1. L’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears perquè demani als
responsables d’AENA S.M.E. S.A. que li expliquin com implementaran aquest nou
sistema i clarifiquin tots els condicionants econòmics, materials i de recursos
humans per a la posada en marxa d'aquest pla, així com que facin arribar a l’RLT
tota la informació al respecte i permetin la seva participació a les reunions de feina.
2. L’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears perquè demani a AENA
la construcció d’una nova torre de control, tal com està pressupostat en el DORA,
que permetria, mentre no sigui operativa al cent per cent la torre remota, garantir la
operativitat i seguretat de les operacions aèries.
3. L’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears perquè demani al
Ministeri de Foment i a AENA S.M.E. S.A. que, en cas de descartar la construcció
d'una nova torre de control, que està pressupostada, adoptin els acords pertinents
perquè s'adoptin les mesures tecnològiques i de personal acordades amb l’RLT, per
donar el servei a la torre remota i a la torre de contingència, garantint l'operativitat
de l’aeròdrom, especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot permetre
sofrir un aïllament en cas de fallida.
4. L’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears a prendre les iniciatives
necessàries per recolzar aquesta PROPOSTA D’ACORD, així com la Proposició
no de Llei aprovada al Parlament de les Illes Balears en defensa dels interessos de
les persones residents i visitants de Menorca.
5. Essent que la possible nova torre de control tindrà visió directa dels cels i que tota
l’operativa serà virtual i tecnològica, l’Ajuntament de Maó insta a AENA perquè,
abans de procedir a la instal·lació de la possible torre virtual remota, realitzi un
estudi de facilitat tecnològica, incloent-hi sistemes de seguretat contra hacketjos
informàtics, sistemes de recolzament en cas de falls d’internet o de connectivitat,
sistemes de recolzament en casos de falls elèctrics, possibilitat de revertir de forma
immediata sobre la nova possible torre de control física, possibilitat de funcionar
en paral·lel entre la torre virtual i la nova torre física, la construcció de la qual ha
d’entrar en el mateix projecte, necessitat de formació particular del personal de la
torre virtual i temps físic necessari en cas de fall de la torre virtual, per poder
passar el control aeri de la torre física.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
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Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 09m i 38 s) https://vimeo.com/394371355#t=578s
7. Proposta d'acord que presenten els grups municipals del Partit Socialista
Obrer Espanyol i l'agrupació d'electors Ara Maó, en relació a la modificació de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. (Exp. E0225202000006) (SG3220MC0006)
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A sol·licitud del Grup Municipal del Partit Popular, s’aprova per unanimitat l’esmena
de l’acord afegint els dos últims punts de la proposta, punts 5è i 6è.
En aquest moment en què les noves corporacions municipals han començat una nova
legislatura, hi ha un fet que no és nou, les conseqüències que la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, provoca sobre les
hisendes locals; en el cas de Balears, ja son més de 500 milions d’euros els que els ens
locals han acumulat com a conseqüència de l’aplicació “estricta de la regla de despesa
que preveu aquesta legislació”.
L’estimació que es fa d’aquesta quantia als més de 8.000 ajuntaments d’Espanya és de
més d’un 0,65% del PIB de tot l’Estat; només l’any 2016 aquesta xifra va ser de 7.000
milions d’euros.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin
reinvertir els superàvits que estan generant i que, malauradament, no puguin atendre
les polítiques socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les
inversions necessàries per millorar les seves infraestructures.
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat per als anys 2018, 2019 i 2020, que
son del 2,7%, 2,6% i 2,5%, respectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels
ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit.
Dins aquest context d’hisenda local, ens trobam en un concret context econòmic a les
Illes Balears, i conseqüentment també a Menorca, on ens trobam, a dia d’avui, en el
sisè any consecutiu de cicle econòmic positiu. Les taxes de creixement econòmic es
mantenen des del 2014, de manera ininterrompuda, amb valors que han arribat a
superar el 4% anual de pujada del PIB el 2017. Aquesta corba de creixement s’ha
suavitzat en el darrer any, fins al 2,2% del PIB de creixement positiu, observat en el
primer trimestre de 2019, segons les dades oficials de la Direcció General d’Economia.
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En relació al comportament de les economies del nostre entorn, la de Balears segueix
mantenint un major dinamisme. Així, en el primer trimestre de 2019, Espanya lidera
les alces entre les grans economies europees, amb un 2,4% del PIB d’increment, per
davant del Regne Unit, França o Alemanya. Per contra, Itàlia suma dos trimestres
consecutius amb valors negatius.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-A6000B1C-EAF1-4088-B293-283D5051E79B 02/06/2020 14:29:45 Pag.:10/22
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

En conjunt, l’economia de la Zona Euro va avançar un 1,2% en el mateix període, un
punt percentual menys que la dada de Balears, mentre que, a escala mundial, el conjunt
de països de l’OCDE van aportar un creixement de l’1,8% a l’economia mundial.
L’estímul del bon cicle econòmic ha ofert confiança per afrontar els reptes socials
pendents després d’una gestió de la crisi econòmica que va afeblir la cohesió social i
eixamplar la desigualtat a Balears, a Menorca i, també, a Maó. Com a primer antídot,
la política pressupostària de Balears, des de 2016, ha tingut com a principal objectiu
revertir la situació trobada, aconseguir que la millora de la conjuntura econòmica
arribés a totes les capes de la societat balear i, molt especialment, a aquelles persones
que es van veure més afectades per les retallades patides.
Exemple d’açò són, també, els pressuposts municipals de l’Ajuntament de Maó, en el
quals, des del mateix any, s’ha tingut les persones com a centre i prioritat d’aquests.
Els pressupostos de les institucions han prioritzat la dotació de serveis i polítiques
públiques que han recuperat prestacions manllevades i n’han incorporat d’altres de
noves, que permeten recuperar l’Estat del Benestar i posar-lo de nou a l’abast de tota la
societat de les Illes.
Aquest ha estat el principal objectiu que ha presidit la confecció de tots i cada un dels
pressupostos públics la passada legislatura, seguint igualment aquest camí els primers
pressuposts aprovats dins aquest nou mandant.
Per tant, les administracions locals també necessitam destinar tots els recursos al nostre
abast, per a la millor dotació de serveis municipals a la ciutadania. Per això, resulta de
gran utilitat flexibilitzar la regla de despesa, per habilitar els romanents provinents de
superàvits comptables de diferents exercicis que mantenim immobilitzats en comptes
bancaris. Una demanda que hem formulat de manera reiterada en els darrers anys i que
repetim, conscients de la importància del paper dels ajuntaments com a garants dels
serveis bàsics comunitaris.
Finalment, també valoram que s’hauria de replantejar l’aplicació de les taxes de
reposició dels efectius de les administracions locals, per permetre que els ajuntaments
ampliïn les seves plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de prestar de
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manera prioritària, com a Administració més propera a les problemàtiques de la
ciutadania.
Per tots aquests motius exposats, els grups municipals signants presenten la següent
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PROPOSTA D’ACORD:
1. L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a modificar la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per tal
d’eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades i poder
utilitzar els superàvits acumulats per invertir en polítiques socials i finançar serveis
i infraestructures bàsiques per a la ciutadania.
2. L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a revisar les restriccions a la
concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals que
presenten els comptes públics sanejats.
3. L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a eliminar la regulació de les
taxes de reposició dels efectius a l’Administració local.
4. L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a traslladar aquests acords als
diferents organismes: FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i Administracions i
Relacions Exteriors, Ministeri d’Hisenda.
5. El Ple de l'Ajuntament de Maó insta el Govern d'Espanya a transferir, de forma
immediata, els 78 milions d’euros en concepte d’IVA que es deuen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com també a transferir immediatament els
recursos que pertoquin a les hisendes locals de les Illes Balears, en els casos en què
també s’hagin vist afectades per la problemàtica del decalatge de l’IVA de l’any
2017.
6. L’Ajuntament de Maó donarà compte dels presents acords a:
1. Ministeri d’Hisenda
2. Consell de Ministres
3. Govern de les Illes Balears
4. Consell Insular de Menorca
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 19m i 54 s) https://vimeo.com/394371355#t=1194s
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8. Proposta conjunta d'acord dels grups municipals del Partit Popular, Partit
Socialista Obrer Espanyol, agrupació d'electors Ara Maó i Ciudadanos de
Menorca, en relació al suport als pagesos de les Illes Balears. (Exp.
E0225202000007) (SG3220MC0007)
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Pagesos de tota Espanya es mobilitzen i protesten aquests dies, amb el lema conjunt
“Agricultors al límit”, per denunciar l’augment continuat dels costos de producció i
reclamar uns preus dignes per als productes del sector primari.
Les organitzacions professionals agràries de Balears (Asaja, Unió de Pagesos i UPA)
ja han manifestat el seu suport i adhesió a aquestes mobilitzacions, tota vegada que
l’activitat agrícola-ramadera de Balears pateix també la congelació i disminució dels
preus en origen i l’increment de la producció, amb una situació agreujada pels
sobrecostos de la insularitat.
Amb l’objectiu de cercar rendibilitat a l’activitat agrària, cal reduir amb urgència els
costos de producció a Balears que, en conjunt, són entre un 20 i 25 per cent superiors
als de la península, per les limitacions del territori a una regió insular, la pressió
urbanística que suporta i, també, les dificultats de l’agricultura de regadiu. Des de les
administracions cal donar facilitats per modernitzar les infraestructures agràries:
creació de noves zones d’hivernacle, garantir el subministrament d’aigua per als
conreus de regadiu, amb sistemes de degoteig, horaris nocturns o aprofitament
d’aigües de pluvials i residuals tractades, i creació de centrals hortofructícoles de
transformació, sense haver d’esperar anys per obtenir les llicències, amb retards que
desincentiven els pagesos i acaben provocant l’abandonament de finques.
Tot això provoca que els pagesos de les nostres Illes no veuen compensat el seu esforç,
perquè amb els actuals preus no aconsegueixen cobrir les despeses. Un sector que
produeix amb pèrdues està condemnat i no podrà subsistir, amb la conseqüència de la
falta de relleu generacional, de la desaparició del producte local i el tancament de les
petites botigues.
Uns productes que són progressivament substituïts per aliments procedents de fora de
Balears, en moltes ocasions de països llunyans, importats per grans superfícies
comercials i intermediaris que, amb un costos inferiors i uns preus més baixos,
enfonsen el producte local de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.
Per evitar el tancament de més explotacions, que se segueixi mantenint el paisatge,
territori i medi ambient, i donar continuïtat a l’activitat del camp de Balears,
agricultors i ramaders necessiten actuacions immediates, per incrementar la rendibilitat
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de les finques i augmentar l’escàs marge de benefici, que, en la majoria de casos, és
d’uns pocs cèntims d’euro.
La viabilitat i continuïtat del sector primari de Balears exigeix augmentar la rendibilitat
de les explotacions i incrementar les rentes dels professionals de l’agricultura i la
ramaderia, que necessiten mesures, accions i instruments per afrontar una situació avui
insostenible.
Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular proposa al Ple de l'Ajuntament
l’aprovació dels següents:
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ACORDS
1. L’Ajuntament de Maó manifesta el seu suport a les reivindicacions i protestes dels
pagesos i ramaders de Balears en la seva denúncia de l’augment continuat dels
costos de producció i la reclamació d’uns preus dignes per als productes del sector
primari de les nostres Illes.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a donar suport efectiu al producte local,
sempre produït sota paràmetres de sostenibilitat, amb mesures efectives per als
pagesos i ramaders, i campanyes de promoció i difusió del producte local de
Balears, diferenciat amb un segell de qualitat com a producte en origen de
“quilòmetre zero”.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a gestionar acords amb les associacions
empresarials del sectors d’hoteleria i restauració, per fomentar el consum de
productes locals als hotels i restaurants, amb campanyes informatives adreçades als
visitants.
4. Instar el Govern de les Illes Balears a establir noves línies de col·laboració amb les
cooperatives agràries i les societats agràries de transformació (SAT), per afavorir la
comercialització del producte local i de proximitat.
5. Instar el Govern de les Illes Balears a aplicar, amb caràcter immediat, el Pla
Estratègic per al Sector Ramader de les Balears, per evitar la seva desaparició i
donar viabilitat a les explotacions ramaderes de l’arxipèlag, incentivant i
acompanyant el sector cap a una progressiva producció amb valor afegit i garantint
la sostenibilitat ambiental, pla que va ser aprovat pel Parlament de les Illes Balears,
a proposta del Partit Popular; i dotat amb 300.000 euros, per al 2020, gràcies a
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular als Pressupostos de la
Comunitat Autònoma d’enguany.
6. Instar el Govern de les Illes Balears a definir i consensuar amb el Consell Agrari de
Balears, els consells insulars i les organitzacions professionals agràries les
mesures, estímuls i ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local
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de Balears i de suport als pagesos de les Illes, amb l’execució d’aquestes mesures i
actuacions.
7. Instar el Govern de les Illes Balears a definir les mesures destinades a la millora de
la competitivitat i productivitat del sector agrícola-ramader de Balears, perquè
siguin incloses en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària
(PAC), amb l’objectiu prioritari d’aconseguir el reconeixement i compensació dels
sobrecostos de la insularitat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
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Vots a favor: 21 (8 PP, 7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 36 m i 11 s) https://vimeo.com/394371355#t=2171s

9. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a
l'enllumenat del municipi. (Exp. E0225202000003) (SG3220MC0003)
Todos los equipos de gobierno han trabajado para mejorar el alumbrado de nuestro
municipio. Seguro que todos han intentado tener menos apagones, que las averías
fueran menos frecuentes e, incluso, me atrevería a decir que ha hecho de este un tema
prioritario, o al menos lo han pensado.
La realidad de la situación de la red de alumbrado de Mahón es un desastre. Cuando
llegan las primeras lluvias, todo se apaga. Si hay tormenta, media ciudad a oscuras. El
polígono da miedo... Son frases que todos hemos escuchado y que, sin duda, indican la
realidad.
Por muy buenas intenciones que haya tenido y tenga este equipo de gobierno para
mejorar sensiblemente este problema, al final, chocará con el problema que han tenido
los equipos de gobierno anteriores. No se invertirá la cantidad de dinero suficiente y no
se podrá dedicar el suficiente número de personal para arreglar la situación.
Pasan los años y los mandatos, y lo único que se hace es ir haciendo apaños, pequeñas
inversiones, cambios a energías más limpias, algunos cambios de farolas y luminarias.
Seguimos a la espera de que se abran líneas de subvenciones para que se puedan
realizar grandes inversiones, pero estas, cuando llegan, si lo hacen, no sirven para
acabar con la mala sensación del ciudadano.
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Por estas razones, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mahón propone al Sr.
alcalde:
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1. Que se forme un grupo de estudio y trabajo en el que se integre a todos los grupos
políticos representados en la Corporación, para buscar soluciones a corto, medio y
largo plazo.
2. Que la formación de dicho grupo de trabajo sea una realidad dentro del próximo
mes de marzo.
3. Que las iniciativas y acuerdos a los que se lleguen en dicho grupo de trabajo sean
elevadas a la aprobación del Pleno.
4. Adquirir el compromiso de que el nuevo equipo de trabajo deba presentar
propuestas de actuaciones, a corto, medio y largo plazo, cada 4 meses.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada, per:
Vots en contra: 12 (7 PSOE, 5 Ara Maó)
Vots a favor: 9 (8 PP, 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 50 m i 41 s) https://vimeo.com/394371355#t=3041s
A sol·licitud del Grup Municipal del Partit Popular s’incorpora, per urgència,
per12 abstencions (7 PSOE, 5 Ara Maó) i 9 vots a favor (8 PP i 1 Cs), el punt 10.
Proposta d’acord que presenta es Grup Municipal des Partit Popular per sa via
d’urgència sobre els menors tutelats víctimes d’explotació sexual a Mallorca i a
Menorca per a ser tractada en es pròxim plenari de sa Corporació Municipal.
10. Proposta d’acord que presenta el Grup Municipal des Partit Popular, per la
via d’urgència, sobre els menors tutelats víctimes d’explotació sexual a Mallorca i
a Menorca, perquè sigui tractada en el pròxim ple de la Corporació Municipal.
(E022520200008)(SG3220MC0008)
Aquestes darreres setmanes ens han sobresaltat a tots les notícies referents als menors
tutelats per l’IMAS Mallorca, coneixent que alguns d’ells s’han vist immersos en
temes d’abusos sexuals i prostitució.
Aquesta informació ha transcendit l’àmbit nacional, exigint-se, des de tots els àmbits,
la depuració de responsabilitats, així com l’adopció de mesures necessàries per evitar
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que els menors tutelats es vegin desprotegits per la mateixa Administració que té
encomanat vetllar per ells. El Govern de les Illes Balears manté un mutisme no
comprensible i tots els partits d’esquerres es permeten votar en contra, al Parlament
Balear, de la creació d’una comissió d’investigació, amb la qual es pretenia aclarir els
fets ocorreguts i depurar responsabilitats en relació a totes les conductes inapropiades
que afecten els menors.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-A6000B1C-EAF1-4088-B293-283D5051E79B 02/06/2020 14:29:45 Pag.:16/22
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Ens sorprenen, també, les declaracions de la Sra. Fina Santiago del dia 28/01/2020
(paraules textuals): “No hi ha garanties de que no torni a passar”; i també que l’única
decisió adoptada hagi estat la d’acomiadar 5 treballadors encarregats de la tutela de
menors, sense que cap càrrec públic hagi assumit cap responsabilitat.
Per altra banda, dimarts dia 18 d’aquest mes, el Govern del Consell Insular de
Menorca admet, a través de la consellera d’Afers Socials, Sra. Bárbara Torrent, que a
Menorca hi ha menors tutelats per la institució insular que apareixen a les
investigacions de la Policia, per explotació sexual.
En front de tots aquests fets, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al
seu debat i aprovació, si escau, els següents punts d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a informar d’una manera
detallada els grups de l’oposició sobre els fets succeïts a parcs públics i habitatges
ocupats de la ciutat, en relació als presumptes delictes d’abús i venda de drogues a
menors.
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó demana al batle, Héctor Pons, que informi els grups
polítics de l’oposició sobre el contingut de la reunió mantinguda amb la presidenta
del Consell, on, suposadament, s’han tractat les mesures a prendre per tal de
millorar la protecció dels menors.
3. El Ple de l’Ajuntament de Maó acorda demanar al Consell de Menorca, que té
competències en matèria de menors, que vetlli i demani una tutela i protecció dels
menors menorquins que hagin estat o hagin de ser derivats a centres tutelats
dependents del Govern, per manament judicial, sense descartar que, eventualment,
es puguin enviar a institucions d’altres CCAA, mentre no hi hagi garanties plenes
d’una protecció segura i respectuosa amb la seva dignitat com a persones.
4. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca a crear una comissió d’investigació que arribi al fons del
succeït i que depuri responsabilitats sobre els fets ocorreguts amb els menors dels
centres de Mallorca i de Menorca.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada, per:
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Vots en contra: 12 (7 PSOE, 5 Ara Maó)
Vots a favor: 8 PP
Abstencions: 1 Cs
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 10 m i 52) https://vimeo.com/394371355#t=4252s
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11. Donar compte de la modificació del Grup Municipal Ara Maó. (Exp.
E069220190001)
Una vegada celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial decret
209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals, constituït el nou
ajuntament, el dia 15 de juny de 2015, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i
eficàcia l’actuació municipal, es va procedir, d'acord amb la legislació vigent, a donar
compte dels grups municipals.
Conforme el disposat a l’article 76 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, d’acord amb l’article 44 del Reglament orgànic
municipal i amb els articles 23.1 i 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, tots els membres electes es constituiran en grups municipals.
En cap cas no podran constituir grup separat els regidors/ores pertanyents al mateix
partit polític, ni aquells/es que pertanyin a formacions polítiques que en les eleccions
no hagin constituït opcions diferents davant l'electorat.
Així mateix, i en la forma prevista a l'art. 25 punt 3 del Reglament, assignarà a cada
grup municipal una quantitat a càrrec del pressupost anual.
Tots els grups polítics tenen dret a rebre un tracte igual, sense cap tipus de
discriminació.
Tenint en compte que, en el Ple de data 30 de gener de 2020, va prendre possessió el
nou regidor Sr. Antoni Carrillos Cantó, es fa necessari procedir, d'acord amb la
legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, a modificar i actualitzar el
nomenament dels representants d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats.
De la modificació dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus, se n’ha
de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.
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Qualsevol modificació dels grups polítics, integrants, portaveus i suplents de portaveus
haurà de ser comunicada, als efectes informatius, per poder donar compte al Ple
municipal.
Aquesta Alcaldia dona compte al Ple de la modificació del Grup Polític Municipal Ara
Maó, dels seus integrants i del seu portaveu, que a continuació es relaciona.
DONAR COMPTE:
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GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ARA MAÓ
Integrants: Sra. Conxa Juanola Pons, Sra. Laia Obrador Pons, Sr. Antoni Carrillos
Canto, Sr. Manuel Lora Buzón, Sr. Rafael Muñoz Campos
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent:
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 36m i 46s) https://vimeo.com/394371355#t=5806s
12. Donar compte de decrets d'Alcaldia
La Sra. secretaria dona compte al Ple, que en resta entemut, dels decrets d’Alcaldia que
es transcriuen a continuació:
Núm. de Decret i Data: 2020/DA2019/0000006
Núm. de Decret i Data: 2020/DA2019/0000007
Núm. de Decret i Data: 2020/DA2019/0000008
Núm. de Decret i Data: 2020/HI2019/0000232
Núm. de Decret i Data: 2020/HI2019/0000277
Núm. de Decret i Data: 2020/HI2019/0000283

17/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
10/02/2020
18/02/2020
20/02/2020

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 37 i 36s) https://vimeo.com/394371355#t=5856s

13. Precs i preguntes
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13.1 Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Maó perquè sigui
tractat al pròxim ple municipal (E065120200002)(SG3220RU0002)
Al pont de La Salle, li fa falta una bona rentada de cara, els convidam que el vagin a
visitar i en treguin conclusions. Per aquest pont passen molts de fillets, amb els seus
respectius pares, avis, germans..., en direcció a l'escola; i altres ciutadans, tant
passejant com fent esport, hi manquen papereres, aclarir en terra, netejar els grafits que
el rodegen, i, aprofitant la volteta, baixant tant per un costat com per l'altre, hi torna a
haver més pintades (camí de Baix i vorejant l'hospital militar).
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Creiem que s'hauria de fer una bona neteja per aquella zona i deixar un camí cap a
l'escola o per tenir un passeig agradable de cara a tothom que li fa el seu ús.
Per tant, el prec que presentam és, precisament, perquè s’endreci la zona i s’instal·lin
algunes papereres al llarg del pont.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 38 i 03s) https://vimeo.com/394371355#t=5883s
13.2 Pregunta que presenta el Grupo Municipal del PP de Mahón sobre limpieza
zona mirador de la Miranda y cuesta d’en Reynés, para ser respondida en el
próximo pleno municipal (E02272020000002)(PR.2.2)(SG3220PR0002)
No es la primera vez que preguntamos y/o avisamos de que Mahón está sucio. De
hecho, durante el pleno de noviembre pasado, la Sra. Juanola, respondiendo a una
pregunta sobre el mismo tema, nos informó de las mejoras que se aplicarían desde
principio de este año, para que nuestro municipio luzca más acorde con lo que merecen
nuestros ciudadanos.
Desgraciadamente, y sólo por poner un ejemplo, la zona del mirador de la Miranda y la
subida de la cuesta d’en Reynés han estado llenas de escombros, restos de botellón,
barreras tiradas en el suelo, cajas de cartón que “trepan” hasta los árboles… Hablamos
de una zona de paseo de todos los mahoneses y, también, de un espacio en el que
suelen asomarse todos los turistas y visitantes; y la imagen que ofrecemos es brutal.
Una imagen de dejadez que no es acorde con nuestra tradición.
Todo lo que afirmó la Sra. Juanola en el pleno de noviembre, cuando se refería a las
mejoras en el servicio, no lo hemos notado.
Por esta razón, preguntamos al Sr. alcalde:
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1. ¿Piensan reforzar el servicio de limpieza, tal como afirmó la Sra. Juanola en el
pleno de noviembre?
2. ¿Piensan hacer un seguimiento riguroso de la contrata, para que cumplan su
función, y así podamos disfrutar de un Mahón más limpio?
3. ¿Tienen previsto aumentar el servicio en época estival?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 39 i 27s) https://vimeo.com/394371355#t=5967s
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13.3 Pregunta que presenta el Grupo Municipal del PP de Mahón sobre los plazos
para la ejecución del Conservatorio de Sala Augusta, para ser respondida en el
próximo pleno (E02272020000002)(PR.2.1)(SG3220PR0002)
Durante el pleno de febrero del Consell Insular de Menorca, la consellera Carmen
Reynés, del Grupo Popular, presentó una pregunta sobre el proyecto del futuro
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Menorca, que los actuales equipos de
gobierno de este Ayuntamiento, del Consell y del Govern Balear siguen empeñados en
desarrollar en la Sala Augusta.
La respuesta del Sr. María fue clara, y puede consultarse en la web del CIMe, y sus
afirmaciones no sabemos si han hecho tranquilizar a los afectados, como en su
respuesta argumentaba, o más bien ha hecho que se preocupen aún más.
Afirmaciones como:
-

“Ha sido necesaria la realización de una serie de catas en el terreno, para modificar
el proyecto.”
“El estudio geotécnico se ha encargado con un contrato menor, que durará 2 meses,
para su análisis y conclusión.”
“A partir de aquí, con los resultados de dicho estudio geotécnico, hay que
modificar el proyecto.”
“La modificación del proyecto implica modificar y tramitar una adenda del
convenio, y estaríamos hablando de 4 o 5 meses hasta que esté listo todo.”

Recordemos que el estudio geotécnico es uno de los documentos más importantes en
los proyectos y, como ya destacábamos en las alegaciones que presentamos al
proyecto, el pasado mes de enero de 2019, concretamente en nuestras alegaciones 1, 4
y 5, destacábamos la falta de documentos importantes a nivel, sobre todo, de seguridad
estructural.
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Ahora, casi un año después de ser desestimadas nuestras alegaciones, vemos como han
tenido que solicitar un estudio geotécnico, tras haber presentado un proyecto a
licitación y tras haber firmado un convenio, para garantizar la inversión de cada
Administración.
Ahora, casi un año después de manifestar constantemente que el solar es el adecuado y
que se había puesto “es fil a s’agulla”, nos encontramos que el proyecto debe ser
modificado, al igual que el convenio y una adenda.
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Es por todo ello que preguntamos al Sr. alcalde:
1. ¿Cómo valoran que se haya sacado a licitación un proyecto de esta magnitud sin un
documento básico, como es el estudio geotécnico?
2. ¿Cómo valoran que ahora haya que modificar el proyecto, con el retraso que pueda
implicar, fruto de la mala tramitación y gestión previa de todo este asunto?
3. ¿Saben ya cómo se verá modificado el convenio y adenda, a nivel de inversiones?
4. ¿Siguen manteniendo, a pesar de todos los pesares, que la Sala Augusta es la mejor
ubicación, cueste lo que cueste la intervención?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 49 i 26s) https://vimeo.com/394371355#t=6566s
La Sra. Ana Lía Noval García sol·licita que consti en acta, la sol·licitud d’una còpia de
l’estudi geotècnic que hi havia en el projecte que va sortir a licitació i del qual es va fer
l’exposició pública.
Aquesta acta queda complementada amb la gravació efectuada en el mateix moment,
que queda incorporada a aquest document, en el qual figuren totes les deliberacions i
intervencions produïdes en la mateixa sessió.
El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb el certificat expedit per la
Secretaria General de l'Ajuntament de Maó, relativa a la seva autenticitat i integritat, i
tots els documents en suport electrònic, s’acompanyarà a l'acta de la sessió, sense
necessitat de fer-hi constar els punts les deliberacions. Únicament es deixa constancia
del minut d'inici i final de les deliberacions de cada punt.
L'enregistrament de la sessió realitzada es conservarà de manera que es garanteixi la
integritat i autenticitat del fitxer electrònic corresponent i el seu accés per part dels
membres de l'òrgan col·legiat.
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No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.04 hores del dia 2702-2020, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària, don fe.

EL PRESIDENT

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets
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LA SECRETÀRIA

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària general
02/06/2020 14:29:47
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
03/06/2020 9:36:04
Alcalde
Maó
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