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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
=========================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 30 - 07 - 2020
===============================================
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A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 30-07-2020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els
senyors i senyores membres del Ple municipal següents:
President: Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde
Regidors/ores
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
Sra. Beatriz Estopiñán González
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. María Pons Roselló
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió,
s’obre el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia:
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1. Acta de la sessió de 25 de juny de 2020
La Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 28 de maig de 2020.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 00m i 28 s) https://vimeo.com/443291553#t=28s
2. Compte general 2019. Exp. E0110-2019-000001
Informat favorablement el Compte General de 2019 per la Comissió Especial de
Comptes, en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020, i en compliment del que
s'estableix a l'article 212 del RDL2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, s'ha
exposat al públic, en el BOIB de 26 de maig de 2019, i en el tauler d'anuncis digital de
la corporació, durant un període de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els
interessats han pogut presentar reclamacions, esmenes u observacions oportunes.
Segons Informe de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que consta a l’expedient, no s’han
presentat reclamacions, esmenes u observacions.
En conseqüència, es considera dictaminat favorablement de forma definitiva, per part
de la Comissió Especial de Comptes i l’expedient ha de ser elevat al Ple Municipal,
per la seva aprovació, proposant-se l’acord següent:
ACORD:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2019.
SEGON. Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
de conformitat amb l’establert a l’art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 12 (7 PSOE, 5 Ara Maó)
Abstencions: 9 (8 PP 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 00m i 49 s) https://vimeo.com/443291553#t=49s
3. Festes locals per a l'any 2021. Exp. E0588-2020-000168
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:
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Atès que el Consell de Govern, ha aprovat en data 5 de juny del 2020 el calendari de
festes per a l’any 2021, en l’àmbit de les Illes Balears
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983,
correspon al Ple de l’Ajuntament acordar els dos dies que han de tenir la consideració
de festes locals de l’any 2021
Per aquesta Alcaldia es proposa al Ple municipal el següent
ACORD:
Primer.- Designar com a festes locals d’àmbit municipal els dies:
• 8 de setembre, dimecres (Festa de la Mare de Déu de Gràcia)
• 9 de setembre, dijous (2ª Festa de la Mare de Déu de Gràcia)
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP 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 52 s) https://vimeo.com/443291553#t=112s
Surt el Sr. Basilio Ferrer Florit
4. Concessió medalla d'or de la ciutat al Club Marítim. Exp. E0644-2019-000037
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització
Econòmica va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres
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presents la Proposta d’acord següent:
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En data 2 d’octubre de 2019, l’alcalde va incoar l’expedient per a la concessió
de la Medalla d’Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón, per commemorar el
75è aniversari de l’entitat.
El Ple de l’Ajuntament de Maó, en data 30 de gener de 2020, va aprovar, entre
d’altres, d’iniciar l’expedient per a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat
al Club Marítimo de Mahón, en el 75è aniversari de la seva fundació, com a
públic reconeixement d’una trajectòria social i esportiva que tant ha aportat a
la societat maonesa; i nomenar Carlos Montes Vivancos, tinent d’Alcaldia
d’Esports, Formació i Ocupació, com a jutge instructor de l’expedient
administratiu, i Ester Cladera, cronista-arxivera municipal, com a secretària de
l’esmentat expedient, en compliment de l’art. 5 del Reglament d’honors i
distincions d’aquesta corporació.
El Sr. Carlos Montes, havent donat per finalitzada l’elaboració del referit
expedient, i atesos els mèrits i les distincions que acompanyen la labor
desenvolupada pel Club Marítimo de Mahón, proposa, en data 7 de febrer de
2020, la concessió de LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT al CLUB
MARÍTIMO DE MAHÓN, en virtut del que exposa l’article 10 del Reglament
d’honors i distincions. Proposta que es va exposar al públic, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, a partir del dia 7 de febrer de 2020, durant un termini de
quinze dies, durant els quals les persones que ho van desitjar van poder
examinar l’expedient, a les oficines de l’Alcaldia i, si va escaure, presentar les
reclamacions o objeccions que van estimar pertinents.
L’anunci d’exposició pública de la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Marítimo
de Mahón va romandre publicat a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes,
a la url http://www.ajmao.org/Tauler/ObrirEdicteSello.aspx?Id=251, des del 1002-2020 fins al 28-02-2020, sense que s’hagin presentat al·legacions o
reclamacions al respecte.
A més, des de l’acord de l’inici de l’expedient s’han rebut diverses adhesions
que avalen l’encert de la proposta, que consten a l’expedient.
També s’ha emès informe de Secretaria, de data 10 de març de 2020, d'acord
amb l'establert a l'art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les
bases de règim local, atès que l’acord requereix, segons el Reglament
municipal per a la concessió d’honors i distincions, el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres de la corporació Tenint en
compte tot el que s’ha relacionat anteriorment, i en ús de les atribucions que
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m’atorga la Llei i el Reglament per a la concessió d’honors i distincions de
l’Ajuntament de Maó, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón,
atesos els mèrits i les distincions que acompanyen la labor desenvolupada per
l’entitat, degudament acreditats.
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Segon. La Medalla representativa dels honors o distincions atorgats serà
entregada al Club Marítimo de Mahón per l’alcalde de Maó, en acte públic
d’homenatge.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 02m i 58 s) https://vimeo.com/443291553#t=178s
Entra el Sr. Basilio Ferrer Florit
5. Proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciudadanos en relació a la
presa mesures per garantir la salut dels viatgers per minimitzar contagis Covid19. Exp. E0225-2020-00018
Malauradament, enguany esteim immersos en una pandèmia global que, entre altres
coses, ens ha obligat a alentir-nos, aturant sa nostra economia amb es consegüent
impacte en es sector turístic, es motor econòmic de sa nostra illa.
El confinament de sa població, ses restriccions de mobilitat o es tancament fronterer ha
estat un factor comú per a tots es països amb s'objectiu de frenar ses expansions de sa
pandèmia i es efectes de ses quals continuem vivint fins as dia d'avui.
De moment, tots es països de la UE s'enfronten a sa pandèmia, prenent ses mesures
que es considerin necessàries per minimitzar ses possibilitats de contagi un cop
restaurat es lliure moviment de persones. Sent, sa vigilància epidemiològica i sanitària
des viatgers una de ses mesures més eficaces per prevenir es brots d'infecció que
interrompen es progressos realitzats amb s'esforç conjunt i es sacrifici de tots es
ciutadans.
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S’ha de tenir en compte s'equilibri entre ses mesures preventives destinades a prevenir
es contagi i sa necessitat de reactivació econòmica necessària després d'aquesta
aturada en relació amb sa pandèmia.
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És evident que, l’objectiu de garantir una ràpida sortida de sa crisi econòmica i social a
sa qual ens trobem, necessitem un fort desenvolupament econòmic i incrementar sa
nostra riquesa de generació, el nostre Turisme, però amb ses mesures de prevenció
adequades que garanteixin una reducció en es risc de transmissió de sa malaltia i, per
tant, de noves reobertures que afecten sa salut i s'economía de sa nostra societat.
Malauradament, a data d'avui no podem garantir que es compleixin aquestes mesures.
En aquest sentit, és important destacar sa necessitat urgent de prendre mesures que
garanteixin sa salut des viatgers que arribin as nostres ports i aeroport sense convertirse en un factor que desaconsella s'arribada des visitants a sa nostra illa.
Fins que ses vacunes eficaces i segures estiguin disponibles, o tractaments específics,
es control de sa pandèmia es troba com un des pilars fonamentals de s'èxit des nostre
futur i per posar aquesta terrible malaltia a control.
Lo que hem après des desenvolupament de sa pandèmia, és sa importància de prendre
mesures preventives dins des terminis apropiats, mesures per prevenir sa propagació i,
en conseqüència, sa necessitat de recursos de salut massius per pal·liar ses deficiències
des nostre sistema de control.
No podem repetir ets errors des passat, coneixent ses conseqüències de salut i
econòmiques que passarà com a conseqüència d'açò.
Entenem que, sa correcta i eficaç gestió de la situació respecte al Covid-19 no depèn
només de sa salut i des turisme/esfera econòmica de sa nostra comunitat autònoma,
sinó també des nostre futur. És imprescindible i necessari actuar de manera
coordinada, àgil, eficaç i efectiva per evitar possibles rebrots i ses conseqüències que
açò suposaria per a sa població i s'economia de sa nostra illa.
Per tot lo exposat, insta a l’Ajuntament de Maó que reclami a s’òrgan pertinent la
presa de les mesures següents.
1. Adoptar totes ses mesures necessàries per garantir sa seguretat sanitària i, per tant,
exercitar es control sanitari efectiu (proves de la PRC) a tots els passatgers que
arribin a través del nostra aeroport i ports de Menorca.
2. Proporcionar es mitjans necessaris per fer es control sanitari per evitar possibles
contagis i reobertures amb motiu de s'arribada de passatgers a través s'aeroport i
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ports de la nostra illa.
3. Actuar de forma ràpida e immediata en es casos en què es detectin persones amb
símptomes de contagi en es nostra aeroport i ports de Menorca.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 05m i 34 s) https://vimeo.com/443291553#t=334s
6. Proposta d'acord de tots els grups municipal pel reconeixement a persones i
col·lectius que han col·laborat durant la pandèmia. Exp. E0225-2020-00019
Durant aquests darrers mesos la societat en general, i en concret la maonesa, ha
demostrat una actitud exemplar i ha aconseguit superar els moments més complicats
de la pandèmia que estem patint.
L’Ajuntament de Maó ha comptat, en la seva tasca per abordar aquesta crisi, amb la
complicitat de totes les treballadores i treballadors municipals i amb la predisposició
dels col·lectius maonesos i de tota la ciudadania.
Entre aquests col·lectius s’ha de destacar la predisposició i la tasca de l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil de Maó. Des del primer moment, la seva voluntat
d’ajudar ha estat exemplar i han respost amb vocació de servei a tantes peticions com
han pogut, de les festes per l’Ajuntament així com de les demandades per altres
col·l3ctius o administracions.
Igualment, han estat moltes les persones i col·lectius que han treballat de forma
altruista durant aquests mesos per fer front a la situació nova i inverta. Així a destacar
també els pagesos que han col·laborat en les tasques de desinfecció ajudant a prevenir
la propagació del virus i a transmetre també un missatge de tranquilitat i exemple de
cooperació a tota la població.
Per tots aquests motius, el ple de l’Ajunament de Maó acorda
1- Reconèixer la tasca desinteressada de totes aquelles persones i col·lectius que
han col·laborat de forma altruista durant els darrers mesos per tal d’evitar la
propagació de la pandèmia, controlar la situació i garantir els serveis bàsics a la
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població.
2- Demanar a la població la responsabilitat necessària en un moment com el que
estem vivint així com el compromís en el compliment de les mesures de
segurertat establertes.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 30m i 58 s) https://vimeo.com/443291553#t=1858s
7. Proposta d'acord de tots els grups municipals per l' adhesió a la declaració de
la Femp a favor de l'agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible.
Exp E0225-2020-00020
El 25 de setembre de 2015 les Nacions Unides aprovaven l’Agenda 2030. Una
estratègia mundial que, per primera vegada, s'assumeix des d'una perspectiva holística:
social, cultural, econòmica i mediambiental.
Van ser 17 els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que van sorgir d’un
procés de negociació dut a terme després de la Cimera de Río+20 (2012) i que són els
que guien la implementació de l’Agenda 2030. Aquests 17 ODS es concreten en 169
fites i en els seus indicadors d’evolució.
En aquests moments, el repte és aconseguir que la transversalitat i la visió general dels
objectius es concreti en actuacions, actituds i decisions que transformin la nostra
societat en la línia proposada. El desafiament del canvi climàtic, la desigualtat, la
pobresa o la importància de la cultura i l’educació dins la societat fa imprescindible
construir un futur més sostenible, igualitari i equilibrat on tothom tingui unes garanties
bàsiques d’accés a la informació i al coneixement. En aquesta construcció, les
administracions locals tenen un paper clau a l’hora d’impulsar polítiques públiques
integrals que han de revertir en el benestar de la ciutadania.
Per la seva part, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha
constituït una nova comissió dedicada exclusivament a avançar en aquesta línia i ha
creat també una Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030
per tal de promoure el desenvolupament dels mateixos i oferir assessorament als
Ajuntaments per tal d’avançar en la consecució dels objectius.
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Maó no pot quedar al marge d’aquesta estratègia. El nostre paper dins Menorca ha
estat sempre marcat pel lideratge i l’avantguarda en tots els aspectes lligats a la
sostenibilitat, la igualtat i l’equilibri en tots els sentits. Com a exemples més evidents,
la protecció de la nostra costa i de s’Albufera des Grau que va permetre que el 1993, la
UNESCO declaràs l’illa de Menorca com a Reserva de la Biosfera. Així mateix, al
2019, Maó signà el Pacte de Batles i Batlesses pel Clima. Aquestes dues fites són un
exemple en l’àmbit ambiental que es poden traslladar a altres àmbits com el social o
cultural. I marquen el camí que ha de seguir el municipi de Maó: comprometre’s a
executar els objectius de les Nacions Unides i de la Unió Europea.
A Menorca, el Fons Menorquí de Cooperació impulsa un pla que té com a finalitat que
l’Agenda 2030 esdevingui el referent de les accions municipals per tal d’aconseguir
canvis reals que permetin una vertadera sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
Els principals objectius d’aquest pla són els següents:
-

Treballar per al desenvolupament de les estratègies que permetin avançar en
l’acompliment dels objectius ODS.
Atorgar un paper estratègic als governs locals en la planificació, en l’execució i
en el rendiment de comptes per acomplir els ODS com a agents acceleradors
del desenvolupament de l’Agenda 2030 a l’estat espanyol.
Promoure polítiques públiques en economia circular, les polítiques de gènere,
la inclusió i la lluita contra la desigualtat, la participació ciutadana, la
transparència i el govern obert, la salut i l’educació, la transició ecològica, el
consum responsable, la generació de treball i la cultura, entre d’altres.

Per tot l’exposat, i perquè l’Ajuntament de Maó es pugui adherir a aquest pla, el ple de
l’Ajuntament ha de mostrar la seva implicació amb l’Agenda 2030 i ha d’acceptar-ne
els ODS, amb el compromís següent: impulsar un Pla d’Acció Municipal 2020-2023
basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per la ONU a
través de l’Agenda 2030.
Per tots aquest motius, tots els grups que conformen la Corporació Municipal
presenten la proposta d’acord següent:
1. L’Ajuntament de Maó assumeix i recolza la declaració del XII Ple de la FEMP
a favor de l’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible.
2. L’Ajuntament de Maó acorda adherir-se a la Xarxa de Municipis pels Objectius
ODS de la Femp.
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3. L’Ajuntament de Maó acorda notificar aquest acord al Fons Menorquí de
Cooperació i a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 37m i 09 s)
https://vimeo.com/443291553#t=2229s
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8. Proposta d'acord de tots els grups municipals en relació a mesures de comerç.
Exp. E0225-2020-00021
En els darrers anys, el teixit comercial tradicional de totes les ciutats s’ha vist sotmès a
unes enormes tensions degudes, per una banda, al canvi de paradigma que ha
representat l’ús massiu d’internet i del servei a domicili que comporta i, per l’altra, a
molts altres condicionants, sovint d’àmbit més local. Entre aquestes podríem
mencionar l’aposta per comerços més grans que ofereixen als ciutadans altres
experiències de compra i serveis addicionals, ubicats a zones perifèriques (al polígon
industrial en el cas de Maó), la dificultat de competir en preus amb marques
globalitzades i la manca d’adequació de l’entorn urbà a les necessitats dels compradors
d’avui.
A aquesta situació prèvia s’hi afegeixen ara les dificultats afegides provocades per la
crisi derivada de la Covid-19 que ha generat més dificultats addicionals als comerços,
d’entre les que destacaríem la manca d’ingressos pel tancament forçós durant el
confinament, les poques possibilitats de donar sortida a l’excés dels estocs adquirits
abans del confinament i el pagament dels mateixos, l’atonia compradora de la
ciutadania davant la gran incertesa general i la falta de visitants i turistes.
Creim que el producte propi i la proximitat dels petits comerços contribueix a que els
barris estiguin vius i que una economia sostenible s’ha de basar en aquest tipus de
consum que prioritzi productes de qualitat i de proximitat. La situació derivada de la
pandèmia ha demostrat que la producció local pot ajudar a dinamitzar l’economia i
més que mai en èpoques de crisis globals i que hem d’ajudar al subministre d’aquesta
producció.
És de destacar el gran esforç realitzat per una gran majoria de comerços de la nostra
ciutat, durant i desprès del confinament, per adaptar-se a la nova situació adoptant
formes alternatives de venda.
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Des de l’inici d’aquest nou escenari, l’Ajuntament de Maó ha mostrat el seu suport al
comerç local prenent les següents iniciatives a curt termini, moltes d’elles
consensuades amb les associacions de comerciants i que figuren en el Pla de Xoc
Socioeconòmic:
- La creació d’una convocatòria d’ajudes directes als comerços, que també ha
adoptat la resta d’Ajuntaments de l’illa i a la que també s’ha sumat el Consell
Insular de Menorca amb una considerable aportació de fons.
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- L’increment del conveni anual amb l’associació Mô Comercial.
- La posada en marxa (jo diria “el disseny”) d’una campanya de promoció del
comerç local amb presència a diferents tipus de suports, com son xarxes socials,
tanques publicitàries, premsa i radio,...
- L’acord de col·laboració amb ASCOME per donar suport a la plataforma de venda
online XUROA.
- La creació d’una campanya de dinamització del port que inclou un vídeo
promocional així com una pàgina web que recull tota l’activitat comercial,
gastronòmica i lúdica que ofereix el port i facilita l’accessibilitat al mateix.
Una vegada impulsades les accions més immediates, l’equip de govern de
l’Ajuntament considera oportú començar una tasca a mig i llarg termini per consolidar
les estratègies de suport al comerç del nostre municipi engegant el Pla de Comerç, que
també estava inclòs en l’esmentat Pla de Xoc, i que, mitjançant un procés participatiu,
ha de permetre l’acompanyament dels comerços locals i de les seves associacions en el
seu trànsit cap a la nova realitat que, en el mig i llarg terminis, haurà de tenir la
sostenibilitat i l’economia circular com a eixos vertebradors.
Per tot això, amb la voluntat de trobar un consens prou ampli amb un assumpte tan
important per tothom, el Ple de L’Ajuntament de Maó acorda:
Propostes
1. Iniciar la redacció del Pla de Comerç de Maó, amb la coparticipació activa dels
agents implicats, com a instrument estratègic fonamental per al futur del comerç
local.
2. Continuar recolzant el comerç del municipi de Maó davant una situació tan
complexa com l’actual per tal de mitigar l’impacte de la crisi ocasionada per la
COVID-19 i sortir reforçats amb noves eines i recursos.
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3. Presentar i activar la nova campanya publicitària d’estímul del comerç de Maó
com a referent comercial de Menorca.
4. Continuar participant i col·laborant en les iniciatives impulsades per l’IDI per tal
de reforçar la identitat del nostre comerç.
5. Impulsar i recolzar aquelles iniciatives formatives dirigides a la transformació i
innovació en el sector del comerç.
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6. Reconèixer l’esforç fet per tots els establiments de serveis essencials durant la
pandèmia així com del conjunt d’establiments que ho han fet a l’hora de reobrir i
afrontar aquesta situació tan complexa.
7. Compromís municipal de consum de producte local i comerç de proximitat
sempre que sigui possible.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 46m i 34 s)
https://vimeo.com/443291553#t=2794s
9. Proposta d'acord dels grups municipals Ara Maó i PSOE en relació als
romanents de tresoreria i superàvit de les Entitats Locals. Exp. E0225-2020-00022

A sol·licitud de Sr. Alcalde, s’aprova, per unanimitat, l’esmena d’incorporació
dels punts a la proposta d’acord.
A data 20 de juliol de 2020 som coneixedors de les negociacions iniciades entre el
Govern d’Espanya i la Federació Expanyola de Municipis i Províncies per tal de
disposar dels romanents de tresoreria i superàvits de les Entitats Locals.
Sense que dit acord s’hagi tancat i sense ser coneixedors del seu contingut concret,
seria agosarat i imprudent oposar-se radicalment al mateix. Ara bé, segons les
informacions que es van rebent extraoficialment, l’acord passaria per la cessió
voluntària de catorze mil milions d’euros dels romanents positius de les Entitats Locals
en favor del Govern d’Espanya qui transferiria cinc mil milions d’euros a les mateixes
per fer front a determinades despeses durant els exercicis 2020 i 2021, essent que la
resta seria retornat en un termini de deu anys.
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Els grups municipals que subscriuren aquesta proposta d’acord, com han fet sempre
governi qui gorverni a Espanya, han denunciat que la Llei Montoro perjudica els
ajuntaments per`que provoca l’acumulació de remanents i superàvits que queden als
bansc sense podr ser invertits, aixií com tampoc deixa disposar del personal necessari
per a garantir uns serveis públics eficients, i per aquest moitiu hem reivindicat la
necessitat de modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 21 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, o com a mínim modular-la pels ajuntaments complidors com el nostre.
Cal recordar que des de l’anterior legistlatura, els equips de govenr d’aquest
Ajuntament format pels grups municipals del PSOE i ARA MAÓ duim més de 5 anys
reclameat reformes en les lleis pressupostàries i defensant l’autoniomia municipal com
a garant de la sobirania directa del pble en les seves decisions; el expemple més
recents els trobem en la proposta d’acrod que va ser aprovada pel Ple Municipal
d’aquest Ajuntament el passat mes de febrer de 2020, essent així mateix que a finals de
març, en plena crisi sanitària per la Covid-19, l’Alcalde de Maó va adreçar una carta al
President de Govern espanyol en el mateix sentit.
Deixar clar també que els ajuntaments no són insolidaris, si no que reclamen la seva
autonomia com a millors coneixedors de les necessitats del seu territori i la seva gent, i
per tant els més indicats per intervenir els seus doblers per a la recuperació econòmica
directament allà on fa més falta, sense tuteles de cap mena.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Maó ACORDA:
1. Instar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Govern
d'Espanya per tal que segueixin negociant i arribin a un acord que sigui
satisfactori per a les Entitats Locals, ja que el que de moment ha transcendit és
insuficient i el Ple de l'Ajuntament de Maó ho rebutja; de cap manera poden els
ajuntaments renunciar a la seva autonomia ni tampoc renunciar als seus
romanents i superàvits.
2. Instar al Govern Central a que de forma urgent adopti les mesures
necessàries per a suspendre la regla de despesa per tal que les Entitats Locals
no incorrin en dèficit *els exercicis 2020 i 2021*, i així mateix impulsi les
modificacions legals adients per permetre als ajuntaments la utilització de la
totalitat dels seus romanents i superàvits per a fer front a l'emergència social i
econòmica que viuen a causa de la pandèmia de la Covid-19.
3. Donar compte dels acords anteriors al Consell de Ministres, així com al
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Ministeri d'Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 58m i 10 s)
https://vimeo.com/443291553#t=3490s
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10. Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular sobre la lliberació de
la totalitat del superàvit dels ajuntament per a la lluita contra els efectes del
Covid-19. Exp E02252020000024-1 (MC-24-1)

A sol·licitud del Grup Municipal del Partit Popular, s’aprova, per unanimitat,
l’esmena de modificació dels punts a la proposta d’acord.
La pandemia de Covid-19, además de provocar la desolación por la muerte en España
de más de 28.000 personas, ha generado una crisis socioeconómica de primera
magnitud. Los datos de distintas fuentes oficiales que empezamos a conocer cifran la
caída del PIB de nuestro país en más de un 10% y un aumento del desempleo que
llegan a situarlo en tasas superiores al 20%. Detrás de estas grandes cifras están las
personas, nuestros vecinos, los que han perdido un empleo o han tenido que cerrar una
empresa. La crisis del coronavirus deja una situación de emergencia social también en
nuestras ciudades y municipios. En cualquier caso, esta situación debemos afrontarla
con la esperanza de que, aunque la recuperación sea lenta y llena de dificultades,
finalmente podremos superarla.
En este sentido, los ayuntamientos juegan un papel esencial en la recuperación
socioeconómica de nuestro país. Los municipios son, sin duda alguna, las instituciones
más cercanas, los primeros que deben atender las demandas de sus vecinos, la primera
línea de batalla social contra la pandemia. Para ello, los municipios están destinando
numerosos recursos a luchar contra el virus y a ayudar a las personas que están
sufriendo sus efectos. Los municipios tendrán que ampliar gastos que no tenían
presupuestados. La recuperación socioeconómica va a exigir un enorme esfuerzo
económico a todos los municipios.
El esfuerzo económico no es nuevo para los ayuntamientos: fruto del mismo muchos
municipios han generado y disponen de remanentes y superávits que por ley no han
podido utilizar para mejorar sus servicios. Los ayuntamientos españoles sumaron en
2019 un superávit de 3.800 millones de euros, a los que hay que añadir cerca de 28.000
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millones de euros en remanentes de años anteriores. Estas importantes cantidades
permitirían dar una respuesta adecuada a las necesidades que está generando esta crisis
social y económica.
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Con respecto a esta disponibilidad de liquidez, desde el Partido Popular hemos venido
reclamando desde el inicio de la crisis que el Gobierno de la Nación permitiese a los
ayuntamientos la utilización de los citados remanentes y superávits no sólo para
atender cuestiones sanitarias y sociales, sino para también empezar a ejecutar planes
de empleo que dinamicen la economía de los municipios. Para nuestro grupo, el dinero
que los vecinos han generado por su ahorro municipal de los últimos años tiene que
ponerse ahora a disposición de los propios ciudadanos.
Ante esta reclamación el Ejecutivo solo ha permitido a los ayuntamientos gastar un
máximo del 20% del saldo bancario para paliar el impacto de la pandemia. Cifra que
consideremos insuficiente para dar una respuesta adecuada a una crisis de esta
dimensión. Además, y ante la falta de respuesta del Gobierno de la Nación sobre a qué
se destinaría el resto, se ha abierto la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez
quiera apropiarse los recursos de las cuentas de las corporaciones locales, algo que sin
duda significaría un ataque frontal a la autonomía municipal y fiscal de los
ayuntamientos.
Desde el Partido Popular consideramos fundamental sumar recursos municipales para
aplicar medidas destinadas a las familias y personas más vulnerables, a los
desempleados, a los autónomos y a las pymes. El superávit de los ayuntamientos nos
permitiría anticiparnos en la reactivación económica contribuyendo con ello a reforzar
la protección de quienes peor lo están pasando en la actual crisis. Además, los
ayuntamientos lo harán con una mayor inmediatez y, por su mayor cercanía con
nuestros vecinos, más ajustada a la realidad social del municipio.
1. Instar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Govern d'Espanya per
tal que segueixin negociant i arribin a un acord que sigui satisfactori per a les
Entitats Locals, ja que el que de moment ha transcendit és insuficient i el Ple de
l'Ajuntament de Maó ho rebutja; de cap manera poden els ajuntaments renunciar a
la seva autonomia ni tampoc renunciar als seus romanents i superàvits.
2. Instar al Govern Central a que de forma urgent adopti les mesures necessàries per a
suspendre la regla de despesa per tal que les Entitats Locals no incorrin en dèficit *els
exercicis 2020 i 2021*, i així mateix impulsi les modificacions legals adients per
permetre als ajuntaments la utilització de la totalitat dels seus romanents i superàvits
per a fer front a l'emergència social i econòmica que viuen a causa de la pandèmia de
la Covid-19.
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3. Donar compte dels acords anteriors al Consell de Ministres, així com al Ministeri
d'Hisenda.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 15m i 11 s)
https://vimeo.com/443291553#t=4511s
11. Proposta d’acord dels grups municipals Ara Maó i PSOE per a la defensa de
la Vall del Jorda a Palestina. Exp. E0225-2020-0023
La Vall del Jordà constitueix el terç oriental dels Territoris Ocupats Palestins de
Cisjordània. Es tracta d’un territori estratègic tant per la seva situació fronterera amb
Jordània, com perquè les seves terres, molt fèrtils, han estat tradicionalment les que
produeixen la major part dels aliments de Palestina com, sobretot, perquè és un punt
clau pel control de l’aigua.
L’any 1967, la Vall del Jordà, com Gaza, Jerusalem Est i la resta de Cisjordània va ser
ocupada militarment per Israel arran de l’anomenada Guerra dels Sis Dies. Des
d’aleshores la presència permanent de l’exèrcit, la confiscació de terres per a fer-hi
assentaments il·l3gals de colons – la majoria dels quals es dediquen a la producció
agrícola per a la indústria agroalimentaària-, la confisació per part del govern d’Israel
de grans àrees del territgori com a “zones militars” o “reserves naturals” i, sobretot, el
control i l’espoli de l’aigua han degradat les condicions de vida per als i les palistines
fins al punt que bona part de la seva població se n’ha vist expulsada.
La situació no va millorar amb els Acords de Pau d’Oslo, pels quals es va constituir
l’Autoritat Nacional Palestina i que havien de conduir a un futur Estat Palestí, ja que
pràctimanent el 100% de la Vall del Jordà ha quedat catalogada com a Zona C, és a dir,
sota control complet de l’Estat d’Israel, que impedeix contruir-hi les infraestructures
mínimes per a una vida digna en mat`ria de salut, habitatge o eduació. Només la lluita
tenaç de la societat civil ha evitat una neteja ètnica completa de la Vall del Jordà.
En paral·lel, l’espoli sistemàtica per part d’Israel del aqüífers dels riu Jordà sense
respectar els mínims criteris de sostenibilitat ha posat en perill l’existència mateix del
riu i de la Mar Morta, condemnada a desaparèixer. Mentrestant el control absolut del
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subministrament per part de l’empresa estatal Mikaroth nega l’accés a l’aigua de les
palestines per als conreus tradicionals, abeurar els ramats i fins i tot per garantir els
mínims de subministrament d’aigua per a ús domèstic. Mentrestant les grams empreses
de l’agroindústria israelina com Mehadrin, Hadiklaim, Galileu, Arava o Mor obtenen
enormes beneficis produint il·legalemtn i amb accés il·limitat a l’aigua als territoris
ocupats de la Vall del Jordà.
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Des de la presetnació per part del president d’EE.UU. Donald Trup del seu pla
unilateral per a Palestina, l’anomenat Acord del segle, que entre altres violacions de la
legalitat internacional dona el vist-i-plau a l’annexió completa de la Vall del Jordà a
Israel, satisfent així la promesa electoraldel primer ministre isaelià Benjamin
Netanyahu, la situació a la Vall ha entrat en una fase dramàtica.
Sobre el terreny, durant les passades setmanes, hi ha hagut una escalada de violència
per part d’Israel per a fer efectiu el pla d’annexió dels territoris de Cisjordànica. Des
del passat 1 de juliol s’espera el desplegament de l’exèrcit d’Israel, nous plans per
implementar més confiscacions de terres palestines i una escalada del deteriorament de
les condifcions de vida.
Davant d’aquesta situació, s’està fent una crida de la societat civil organitzada de la
Vall del Jordà i d’arreu de Palestina, a la solidaritat internacional, on les institucions hi
htenen una responsabilitat.
Per tots aquests motius, els grups d’Ara Maó, i el PSOE presenten la PROPOSTA
D’ACORD següent:
1. L’Ajuntament de Maó rebutja l’anomenat “Acrod del Segle” i mostra el seu
suport a Palestina.
2. L’Ajuntament de Maó insta al Govern de l’Estat Espanyol a defensar davant de
totes les instàncies internacionals:
a. La retirada immediata del Pla unilateral de Trump sota el nom d’Acord
del Segle. Sense negociació amb la part Palestina no hi ha cap “Acord”,
ni cap acord que no respecti la legalitat internacional i els drets humans
és ni admissible ni viable.
b. Que s’adoptin immediatament les mesures necessàries per revertir
l’espoli de l’aigua del riu Jordà i garantr així la supervivència del propi
riu, de la Mar Morta, de tot l’ecosistema de la Vall i alhora garantir un
subministrament d’aigua suficient tant per a la producció tradicional
com perquè el poble palestí tingui unes condicions dignes de vida.
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c. Que es prohibeixi la distribució i la venda de mercaderies produïdes
il·legalment a les colònies israelianes dels Territoris Ocupats Palestins i
específicament a jla Vall del Jordà.
d. Que s’estableixin els mecanismes per edificar una pau dialogada, jsuta i
respectuosa amb els drets humans, la legalitat internacional i les
resolucions de l’ONU per Palestina.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 22m i 52s)
https://vimeo.com/443291553#t=4972s
12. Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular sobre el reglament
d'usos linguistics de l'ajuntament. Exp. E0225202000024-2 (MC-24-2)

A sol·licitud de Sr. Alcalde, s’aprova, per unanimitat, l’esmena de modificació
dels punts de la proposta d’acord.
En aquest plenari hem debatut en moltes ocasions sobre el reglament d’usos lingüístics
que va aprovar l’equip de Govern de s’anterior mandat, quan era alcaldessa la Sra.
Juanola.
Un reglament que com ja hem dit també moltes vegades el Grup Municipal del Partit
Popular considerem que és inconstitucional, no només en el nostre entendre, sinó
també en el del Defensor del Poble, atès que dona prevalença al català sobre el
castellà, quan totes dues llengües són oficials segons la Constitució i segons l’Estatut
d’Autonomia, i s’haurien de considerar, per part de l’administrat, en igualtat de
condicions davant de l’administració.
El febrer del 2019 vam presentar una moció on instàvem a l’equip de govern de
l’Ajuntament de Maó a modificar el reglament d’usos lingüístics tot seguint les
recomanacions del Defensor del Poble, amb l’objectiu de tenir una norma que no
discriminés a cap ciutadà en funció de l’ús de qualsevol de les dues llengües oficials
davant del consistori.
Entenem que l’adaptació del reglament, a una situació no discriminatòria, es complexa
de tramitar i així ho deia també al seu darrer escrit de data 21/11/2018 el Defensor del
Poble, “Por otra parte, es cierto, que se trata de una cuestión compleja y que es
necesario un largo procedimiento para tramitar la modificación de una disposición

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 07 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

administrativa de caràcter general. Esta institución es consciente de la complejidad de
este tipo de procedimientos, y de que puede depender de las fuerzas políticas que
componen el Pleno del Ayuntamiento en cada momento el que la norma finalment se
apruebe o no. Lo que no significa que ello sea impossible ni inabordable, ni que no
puedan darse los pasos necesarios para iniciar la tramitación correspondiente”.
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Durant el mes d’abril i maig del 2019 van coincidir pràcticament ses eleccions
generals i ses locals i posteriorment hi va haver un canvi de equip de govern i de batle,
per lo que per lleialtat institucional no vam insistir en el tema, així como tampoc ho
hem fet durant els mesos de COVID-19 ja que tots els esforços s’havien de dirigir com
no pot ser d’altre manera a pal·liar els efectes de la pandèmia.
Atès que el Defensor del Poble va entendre que havia de donar un temps de reflexió a
l’equip de govern respecte de la modificació del reglament, i atès que ha passat ja més
d’un any des del seu darrer escrit, pensam que és hora de demanar un posicionament
definitiu a l’actual equip de govern, amb un nou batle aquesta vegada del PSOE.
Per altre banda consideram que també s’ha d’adaptar el text reglamentari a les
observacions que el Consell Consultiu fa en el seu dictamen sobre el Decret 49/2018,
de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com tenir en compte la recent Sentència
núm. 634/2020 de 2 de juny de 2020 que fixa doctrina jurisprudencial en relació amb
la regulació del règim general de traducció al castellà dels documents, expedients —o
parts d’aquests— o resolucions, redactats en una llengua cooficial d’una comunitat
autònoma, quan hagin de tenir efectes fora de l’àmbit territorial d’aquesta comunitat,
continguda en l’article 15.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular, presenta la següent Proposta d’acord
al Ple:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó
a modificar el reglament d’usos lingüístics cercant un acord amb la resta de grups
politics i incorporant aquelles recomanacions del Defensor del Poble, que
s’acordin amb els portaveus dels grups amb l’objectiu de tenir una norma de major
consens, més integradora i jurídicament actualitzada. Així mateix, insta a adaptar
el text reglamentari a les observacions que el Consell Consultiu fa en el seu
dictamen sobre el Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües
oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com
tenir en compte la recent Sentència núm. 634/2020 de 2 de juny de 2020 que fixa
doctrina jurisprudencial al respecte.
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2.- El Ple de l’Ajuntament de Maó es compromet a cumplir amb les lleis i a continuar
respectant la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en
la no discriminació de cap ciutadà en l’ús de qualsevol de les dues llengües
oficials que pugui fer emprant qualsevol tràmit administratiu davant del
Consistori.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 22m i 52s)
https://vimeo.com/443291553#t=4972s
13. Donar compte dels decrets:
2020/HI2019/000838 (exp. E0103202000014)
2020/HI2019/000872 (exp. E0101202000018)
2020/HI2019/000902 (exp. E0101202000019)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 38m i 58 s)
https://vimeo.com/443291553#t=5938s
14. Donar compte renuncia regidora Laia Obrador Pons. Exp. E020720200002
Mitjançant escrit de data 13 de julio de 2020 la Sra. Laia Obrador Pons, ha presentat
la seva renúncia del càrrec de regidora d’aquest ajuntament
D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals el
Regidor de qualsevol entitat local perdrà la seva condició, entre altres causes, per
renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.
Així mateix, segons l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, en el cas de renúncia d'un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o, si
escau, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de
col·locació.
La Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals, estableix que, una vegada passats els cent dies de les
eleccions la Junta Electoral central passa a ser l'òrgan permanent de l'Administració
electoral a l'efecte d’expedició de credencial nova en cas de renúncia.
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El ple de la Corporació ha de prendre coneixement de la renúncia i remetrà certificació
de l'acord adoptat a la Junta electoral central a l'efecte de que aquesta procedeixi a la
substitució conforme la LOREG indicant el nom de la persona que, segons el parer de
la Corporació, correspon cobrir la vacant.
Cal esmentar que, la renúncia només és efectiva una vegada el Ple de la Corporació ha
pres coneixement de la mateixa i per tant fins a aquest moment el Regidor afectat pot
exercir els drets i funcions del seu càrrec.
D’acord amb tot el relacionat anteriorment,i, en ús de les facultats que m’atorga la llei,
es dona compte al Ple l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Donar compte i prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra.
Laia Obrador Pons del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament integrant de la llista
electoral presentada per ARA MAO agraint-li els serveis prestats al municipi de Maó,
Segon.- Declarar la vacant, remetre certificació d’aquest acord i sol·licitar a la Junta
Electoral Central que expedeixi la credencial al següent membre de la llista, que
correspongui.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 39m i 21 s)
https://vimeo.com/443291553#t=5961s
15. Precs i preguntes
Degut a la crisi sanitària que estem vivint des de mitjans de Març 2020. Som
conscients de que han de prevaldre el compliment de les normatives i el fet de garantir
sa salut i la vida de les persones, especialment dels més vulnerables. Per açò
l’Ajuntament de Maó, ha pres la decisió de suspendre ses Festes de Gràcia, Festes de
Sant Gaità i Festes de Sant Climent.
Es grup municipal de Ciutadans, vol fer a s’Equip de Govern, ses següents preguntes:
¿Amb a quina partida han desviat totes les partides que estaven pressupostades per ses
festes de Gràcia, Festes de Sant Gaità i Festes de Sant Climent?
¿Quin es l’import real d’aquestes partides?
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 53m i 40 s)
https://vimeo.com/443291553#t=6820s

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-543D6AD7-7CF8-4804-BA97-5BCB5B0EB760 29/09/2020 9:21:03 Pag.:22/22
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.00 hores del dia 3007-2020, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària, don fe.
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