PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 09 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
=========================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 24 - 09 - 2020
===============================================
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 24-09-2020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els
senyors i senyores membres del Ple municipal següents:
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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
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sra. Catalina Ferrer Florit
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. Presa de possessió de la nova regidora d'Ara Maó, la sra. Catalina Ferrer
Florit Exp. E020720200002
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 01m i 22 s) https://vimeo.com/461715741#t=82s

2. Actes:
- a) Sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020
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La Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 30 de juliol de 2.020.
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
- b) Sessió extraordinària de data 27 d'agost de 2020
La Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 27 d’agost de 2.020.
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 05m i 52 s) https://vimeo.com/461715741#t=352s

3. Modificació de
(Exp.E069220190001)

la

composició

de

les

comissions

informatives

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:
Pel ple ordinari de data 30 de juliol de 2020 es va acceptar la renúncia al càrrec de
regidora de la Sra. Laia Obrador Pons integrant del Grup Polític Ara Maó.
Per registre d’entrada de data 14-09-2020 el Grup Polític Municipal Ara Maó a traves

PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 09 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

de la seva portaveu ha sol·licitat el canvi dels integrants de les Comissions
informatives que en formava part el regidor cessant per la futura nova integrant , la
Sra Catalaina Ferrrer Florit que prendrà possessió del càrrec el dia 24 de setembre del
2020.
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la modificació de la composició
de les Comissions informatives.
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L'art. 20.1.c) LBRL estableix que en els municipis de més de 5000 habitants existiran
òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de
ser sotmesos a la decisió del Ple, les anomenades comissions informatives.
Tots els grups polítics de la Corporació tindran dret a participar-hi mitjançant la
presència de regidors en la proporció a la qual cada grup tingui al Ple. Així, el Ple de la
Corporació determinarà el nombre i àmbit material de les comissions, i el nombre de
membres que les compondran, d'acord amb l'esmentada proporcionalitat. Els grups
designaran als regidors que els representaran en cada comissió.
Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi,
d'informe o de consulta, i les seves modificacions.
Conforme allò establert a l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears i l’article 112 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, les Comissions estaran integrades per membres de tots
els grups polítics integrants de la corporació. El número de membres es proporcional a
la seva representativitat en l’ajuntament o igual para cada grup.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, proposa al Ple
municipal el següent
ACORD:
Primer.- Determinar la composició per la Comissió informativa de Serveis Generals,
Hisenda i Dinamització econòmica que es detalla continuació:
CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde

SUPLENT
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Vocals
PP Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sr. Basili Ferrer Florit
Sra Beatriz Estopiñan Gonzalez
Sra. Margarita Pons Sintes
PSOE Sra María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Carme Seguí Puntas
ARA MAÓ Sra. Antoni Carrillos Cantó
Sra. Catalina Ferrer Florit
Sra. Conxa Juanola Pons
Cs Sra. Maria Pons Roselló

Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Manuel Lora Buzón

Segon.- Determinar la composició per la Comissió informativa de Serveis Socials,
Cultura, Educació i Esports que es detalla continuació:
CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde

SUPLENT

Vocals
PP Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Basili Ferrer Florit
PSOE Sr. Carlos Montes Vivancos
Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
ARA MAÓ Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sra.Catalina Ferrer Florit
Sra. Conxa Juanola Pons
Cs Sra. Maria Pons Roselló

Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sra. Beatriz Estopiñan
Sra. María José Camps Orfila
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Rafael Muñoz Campos

Tercer..-Determinar la composició per la Comissió informativa d’Urbanisme i Ciutat
que es detalla continuació:
CÀRREC

TITULAR

SUPLENT
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President
Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocals
PP Sra. Ana Lia Noval Garcia
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Mateo Ainsa Coll
PSOE Sra Dolores Antonio Florit.
Sra Carmen Segui Puntas
Sr. Jose Manuel Garcia Pascual
Sr. Carlos Montes Vivancos
ARA MAÓ Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sr. Manuel Lora Buzon
Sra. Conxa Juanola Pons
Cs Sra. Maria Pons Roselló

Sra. Agueda Reynes Calvache
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes

Sra. María José Camps Orfila
Sr. Enric Mas Martinez
Sr. Rafael Muñoz Campos

Quart.-Determinar la composició per la Comissió informativa de Medi Ambient,
Recursos i Sostenibilitat, que es detalla continuació:
CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde

SUPLENT

Vocals
PP Sr Mateo Ainsa Coll
Sra. Ana Lia Noval Garcia
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Beatriz Estopiñan Gonzalez
PSOE Sra Dolores Antonio Florit.
Sra Carmen Segui Puntas
Sr. Jose Manuel Garcia Pascual
Sr. Enric Mas Martinez
ARA MAÓ Sra.Conxa Juanola Pons
Sr. Manuel Lora Buzon
Sr. Rafael Muñoz Campos
Cs Sra. Maria Pons Roselló

Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sr. Agueda Reynes Calvache
Sra. Sonia Huguet Gelabert

Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sr Antoni Carrillos Cantó

Quint.- Determinar la composició per la Comissió informativa Especial de Comptes
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CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
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Vocal
PP Sra. Águeda Reynés Calvache
Sra .Ana Lia Noval Garcia
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sr. Mateo Ainsa Coll
Sr. Basili Ferrer Florit
PSOE Sra María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Carme Seguí Puntas
ARA MAÓ Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sr. Conxa Juanola Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Cs Sra. Maria Pons Roselló

SUPLENT

Sra.Beatriz Estopiñan Gonzalez
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Sonia Huguet Gelabert

Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Manuel Lora Buzón

Sisè.-Comunicar aquest acord a tots els/les Regidors/es afectats/des i a tot el personal
Tècnic i administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i
efectes.
Setè.- Publicar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Maó.
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 06m i 30 s) https://vimeo.com/461715741#t=390s

4. Modificació del nomenament de representants de la corporació als òrgans
col·legiats (Exp. E069220190001)
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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Pel ple ordinari de data 30 de juliol de 2020 es va acceptar la renúncia al càrrec de
regidora de la Sra. Laia Obrador Pons integrant del Grup Polític Ara Maó.
Per registre d’entrada de data 14-09-2020 el Grup Polític Municipal Ara Maó a traves
de la seva portaveu ha sol·licitat el canvi dels integrants de diferents Òrgans,
col·legiats que en formava part el regidor cessant per la futura nova integrant, la Sra.
Catalina Ferrer Florit que prendrà possessió del càrrec el dia 24 de setembre del 2020.
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Tenint en compte que en el Ple de data 24 de setembre prendrà possessió la nova
regidora Sra. Catalina Ferrer Florit, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació
vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, modificar i actualitzar el nomenament
dels representants d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats.
Per aquesta Alcaldia es proposa al Ple municipal el següent
ACORD:
Primer.- Nomenar representants d’aquesta corporació en el òrgan col·legiat que
s’indica, les persones que a continuació s’expressen:
ORGANS
Patronato
Fundació
Teatre Principal
Junta de Govern del
Consorcio-Sanitari de
Menorca
Patronat
Fundació
Enciclopedia de Menorca

TITULARS
Sr. Antoni Carrillos
Cantó
Sr. Enric Mas Martínez
Sr. Antoni Carrillos
Cantó

SUPLENTS

Sr. Antoni Carrillos
Canto
Sra. Catalina Ferrer
Florit

Segon.- Notificar aquest acord a l’òrgan col·legiat per al seu coneixement, als efectes
escaients.
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 07m i 16 s) https://vimeo.com/461715741#t=436s
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5. Proposta d'acord del grup municipal del PP sobre combatre l'ocupació il·legal
d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la
convivència social. Exp E0225202000025 (SG3220MC0025)
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A sol·licitud de Sr. Alcalde, s’aprova, per unanimitat, l’esmena de modificació
del primer i segon punt de la proposta d’acord.
El passat mes de maig el Partit Popular va presentar en el Congrés dels Diputats una
Proposició de Llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que
garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social.
En el seu articulat s'estableix, entre altres mesures, que la Policia podrà desallotjar
l'habitatge ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense necessitat
d'esperar diversos mesos com fins ara i reforça el delicte d'usurpació passant d'una
multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys.
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi ha una víctima a la qual es
despulla d'un dret que també té emparat en la Constitució. No pot ser que aquestes
polítiques de canvi es basin en considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida
per a una minoria, quan s'han convertit en un problema per a la majoria.
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les
màfies i la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la
convivència i la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa
normativa en el Congrés dels Diputats.
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials per al
desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la societat
espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen
ha generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests
immobles per a activitats delictives.
La Proposició de Llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i
impedeix que els okupes estiguin protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del
domicili o pel concepte d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la mateixa
protecció a la casa que habiten de forma il·legal i en contra de la voluntat del
propietari que el que l'habita de forma legal. L'autoritat pública podrà desallotjar els
habitatges ocupats il·legalment en un termini de 24 hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que
passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera
específica la figura de les màfies d'okupació.
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Així, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i per a això
modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei del Jurat.
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D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de 2018,
perquè les persones jurídiques propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb
la mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar la possessió de les
seves cases. Fins ara la propietat jurídica de l'immoble dificultava més encara el
desallotjament.
La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, quan
els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per a
garantir la correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el
padró municipal quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a això
la Llei de Bases de Règim local.
Aquesta Proposició de Llei no regula els desnonaments hipotecaris ni d’arrendament,
ni té com a objectiu regular els coneguts “precaris” i deixa clar que aquelles persones
amb problemes econòmics o de desocupació no seran considerades com a okupes.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció dels següents punts
d’acord:
PRIMERO.- El Ajuntament de Maó insta a todas las fuerzas políticas con
representación en las Cortes Generales para que tengan un papel activo y propositivo
en el trámite parlamentario que debe recorrer la Proposición de Ley Orgánica contra la
ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las
personas y bienes en las comunidades de propietarios.
SEGUNDO.- El Ajuntament de Maó manifiesta su apoyo a aquellas medidas
legislativas y recursos administrativos, policiales y judiciales que, desde la garantía de
la seguridad jurídica, permita una mayor agilización en la defensa del derecho a la
propiedad de aquellos que puedan ver este derecho vulnerado como consecuencia de la
ocupación ilegal.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la
Vicepresidenta del Govern i als Portaveus Parlamentaris dels Grups amb representació
en el Congrés i al Senat. Així com al President de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
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 )
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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 08m i 17 s) https://vimeo.com/461715741#t=497s
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6. Proposta d'acord de tots els grups municipals sobre declaració de filla il·lustre
de Maó, a la Sra. Margarita Orfila Tudurí. Exp E0225202000026
(SG3220MC0026)
En els darrers anys, el Ple de l’Ajuntament de Maó ha manifestat la seva voluntat de
posar en valor i reconèixer la trajectòria d’aquelles dones maoneses que han destacat
en algun dels àmbits de la nostra societat. L’objectiu d’aquesta proposta és la de
compensar la falta de presencia de les dones a la Galeria de Menorquins il·lustres de
l’Ajuntament de Maó, donada la invisibilitat que ha patit històricament.
En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Maó ha considerat a bé
reconèixer la trajectòria d’una maonesa, Margarita Orfila Tududri, que va destacar
notablement en el món de la composició i l’ensenyament de la música.
Per aquest motiu, s’eleva al ple la següent proposta:
El ple de l’Ajuntament de Maó, a la vista dels mèrits i d ela trajectòria de la maonesa
Margarita Orfila Tudurí, acorda iniciar l’expedient per a la seva declaració com a Filla
il·lustre de la Ciutat de Maó.
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 42m i 07 s) https://vimeo.com/461715741#t=2527s

7. Proposta d'acord del grup municipal PSOE i Ara Maó, en relació a la
necessitat de regular els drets i garanties de les persones en el procés de morir i el
dret a l'eutanàsia. Exp E0225202000027 (SG3220MC0027-1)
Actualment, és un fet que a Espanya existeixen persones que s’enfronten a situacions
vitals amb un pronòstic irreversible de mort, però fins que aquesta es produeix,
pateixen greus sofriments.
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Aquesta situació ha quedat manifesta tant a través dels propis testimonis que ho
denuncien, a través dels mitjans de comunicació, els professionals que davant l’actual
legislació es troben en un marc d’inseguretat jurídica que els intimida quan es tracta
d’ajudar a les persones que demanen un trànsit digne cap a la mort. I, finalment ho
manifesten les associacions que defensen el dret a morir dignament i que contínuament
reben peticions d’ajuda.
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D’altra banda resulta evident, que cal diferenciar entre les cures pal·liatives i el dret a
l’eutanàsia. Han estat molts els parlaments autonòmics que han aprovat lleis relatives
al drets i garanties de les persones en el procés de morir. En aquest sentit, les Illes
Balears ho van aprovar l’any 2015. Ara bé, es manifesta de forma més clara la
necessitat d’una Llei Bàsica Estatal que estengui i garanteixi aquest dret.
Més enllà de la realitat a la que s’enfronten les cures pal·liatives, està a les nostres
mans, donar resposta a la regulació de la eutanàsia per totes aquelles persones que
pateixin qualque tipus de malaltia o discapacitat irreversible, tinguin dret a no patir el
progressiu deterior de les seves condicions vitals. Tant és així, que al tractar-se d'un
dret fonamental, l'Estat està obligat a legislar de forma rigorosa i amb les garanties i
els procediments més adequats, per garantir la llibertat i l’autonomia en aquesta
decisió.
D’aquesta manera entenem que el dret a la vida, no es pot mantenir a costa de la
dignitat de les persones. Per això, la pròpia persona amb l’exercici de la seva llibertat i
autonomia, i segons els seus propis valors i creences ha de poder decidir, quan
perllongar la seva vida davant una situació de patiment.
En definitiva, establir un dret individual que la persona pugui decidir si exercir o no en
plena llibertat, sense imposicions i segons els seus propis valors o creences. En cap cas
serà una obligació exercir aquest dret tal i com demagògicament volen donar a
entendre algunes persones que venen a dir que es faculta a terceres persones per acabar
amb la vida d’una persona en contra de la seva voluntat. Açò aquesta llei no ho
contempla.
De la mateixa manera, a més de garantir la llibertat i l’autonomia de les persones, el
nou marc que haurà de regular l’eutanàsia també ha de preveure les condicions, per a
que la mort es produeixi de la millor manera possible, proporcionant l’ajuda, els
mitjans i els professionals necessaris. A més, de garantir la seguretat jurídica i
l’objecció de consciència dels professionals sanitaris.
Davant d’aquesta realitat cal tenir en compte la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de
novembre del codi penal, que a l’article 143.4 tipifica i penalitza l’eutanàsia o el
suïcidi assistit. Per això, resulta imprescindible introduir al nostre ordenament jurídic
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aquest nou dret individual, l’eutanàsia.
En aquest sentit la Constitució Espanyola preveu, el dret a la vida, però relacionat amb
altres drets, igualment protegits constitucionalment, com ara, la integritat física i
moral, recollida a l’article 15; la dignitat humana, a l’article 10; el valor superior de la
llibertat, a l’11; la llibertat ideològica i de consciència, o el dret a la intimitat, a l’art
18.1 de la norma fonamental.
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Per tot això, es considera necessari una legislació que resolgui tot aquest conjunt de
situacions, i que posi fi al patiment i el deteriorament de la integritat personal, amb
l’objectiu d’assolir un nou dret social que respongui a les demandes i reivindicacions
actuals d’una societat pròpia d’un país avançat.
Unes reivindicacions que en altres països i estats com Luxemburg, Països Baixos,
Bèlgica, Canada, Colòmbia, estat de Victoria a Austràlia, nou estats de EE.UU i Suïssa
ja fa anys que han estat escoltades i han regulat el dret a l’eutanàsia i a la mort
assistida mèdicament.
Aquestes reivindicacions són recolzades pel 87%, de la població espanyola
(Metroscopia 2019) però el fet de no comptar amb una regulació en el nostre país
provoca que moltes persones hagin de viatjar a altres països per poder complir la seva
pròpia voluntat.
Aquest passat dijous 10 de setembre, al Congrés dels Diputats es va produir per tercera
vegada el debat d'esmenes a la totalitat contra la proposició de llei de regulació de
l'eutanàsia, les quals van ser rebutjades, el que suposa que la Llei d'Eutanàsia continua
la seva tramitació parlamentària.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Maó ACORDA:
ÚNIC.- Manifestar el seu suport per tal que la Proposició de Llei Orgànica de
Regulació de l'Eutanàsia que actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats, sigui
aprovada.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 13 (7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs )
Vots en contra: 8 PP
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (19h 43m i 17 s) https://vimeo.com/461715741#t=2597s
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8. Proposta d'acord del grup municipal PSOE I ARA Maó, en relació a la gestió
del servei d'escoles 0-3 Exp E0225202000027 (SG3220MC0027-2)
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Maó compte amb un servei municipal d'escoles 0-3, amb cinc centres gestionats per la
Cooperativa d'Escoles Infantils de Maó des del curs 2009-2010, mitjançant diferents
convenis de col·laboració signats durant aquests anys.
L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, coneguda popularment com a Llei Montoro o LRSAL va crear
una sèrie de disfuncions i contradiccions respecte a les competències atribuïdes als
Ajuntaments en virtut de l'article 29,2p) de la Llei 20/2006, municipal i de règim local
de Illes Balears, així com en relació a l'article 6.2 del Decret-Llei 2/2014, de 21 de
novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la LRSAL, on es disposa
que la resta de competències en aquestes matèries (entre d'altres l'educació), atribuïdes
a les entitats locals de les Illes Balears per la legislació de la CAIB anterior a l'entrada
en vigor de la LRSAL, continuaran sent exercides per les entitats locals.
Per altra banda, la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, transposa a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Aquestes directives van preveure que per a la gestió de certs serveis socials, educatius,
etc, per les seves especials característiques resultava evident que la lliure competència
en matèria de prestació de serveis, no resultava eficient des de la perspectiva de
l'interès general.
La Disposició Addicional 48, de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb el títol de
“Reserva de certs contractes de serveis socials, culturals i de salut a determinades
organitzacions”, contempla expressament que els òrgans de contractació dels poders
adjudicadors podran reservar a determinades organitzacions el dret a participar en els
procediments de licitació del contractes de serveis de caràcter social, cultural i de salut
que s'enumeren, i entre els que es troben expressament inclosos els serveis d'educació
infantil de 0-3 anys.
Es tracte d'una reserva a favor d'entitats sense ànim de lucre o entitats del tercer sector
i de l'economia social, com ara Cooperatives, Societats Anònimes Laborals, etc Ara
bé, es constata un error per omissió al paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 132,
quan estableix textualment que: “En cap cas podrà limitar-se la participació per la
forma jurídica o l'ànim de lucre en la contractació, excepte en els contractes reservats
per a les entitats recollides a la Disposició Addicional 4”, que fa referència a Centres
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especials d'ocupació i Empreses d'Inserció, en contradicció amb la Disposició
Addicional 48, mencionada anteriorment.
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Així mateix, és necessita també tenir en compte que la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de Serveis a les Persones a l'àmbit Social de les Illes Balears, desenvolupa
la possibilitat de concertar la prestació de determinats serveis, i concretament els
relacionats en un annex que inclou determinats codis CPV, però que omet el
80110000-8 (Serveis d'ensenyament preescolar), i el 85312110-3 (Serveis de cuira
diürna de fillets)
Per tot això, per tal de garantir l'adequada prestació de serveis en els que més enllà de
les consideracions exclusivament econòmiques, és important la qualitat de les
prestacions i el seu caràcter de servei públic, és necessària la inclusió a l'annex de las
Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les Persones en l'àmbit social a les Illes
Balears, els codis CPV abans esmentats, ja que la via de la concertació o convenis és
més aconsellable per a la prestació d'un servei com l'educació infantil de primer cicle
0-3 anys.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Maó ACORDA:
1. Instar al Govern d'Espanya la correcció de l'error per omissió de l'apartat 1 de
l'article 132 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
2. Instar al Govern de les Illes Balears a dur a impulsar les modificacions legals
necessàries per tal d'incorporar els codis CPV, 80110000-8 (Serveis d'ensenyament
preescolar), i 85312110-3 (Serveis de cura diürna de fillets, a l'annex de la Llei
12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les Persones en l'àmbit Socials a les Illes
Balears.
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 20m i 03 s) https://vimeo.com/461715741#t=4803s

9. Donar compte modificació del grup municipal Ara Maó (exp E069220190001)
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals, constituït el nou ajuntament el dia
15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a
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l’actuació municipal, es va procedir, d'acord amb la legislació vigent, a donar compte
dels grups municipals.
Conforme allò 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 als 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.
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En cap cas no podran constituir grup separat els regidors pertanyents al mateix partit
polític, ni aquells 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 24 de setembre de 2020 pendrà possessió la
nova regidora, la Sra. Catalina Ferrer Florit, es fa necessari procedir, d'acord amb la
legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, 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.
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.
Per aquesta Alcaldia es dóna 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:
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL ARA MAÓ
Integrants: Sra. Conxa Juanola Pons, Sr. Antoni Carrillos Canto, Sr. Manuel Lora
Buzón, Sr. Rafael Muñoz Campos, i Sra. Catalina Ferrer Florit
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (20h 27m i 52 s) https://vimeo.com/461715741#t=5272s

10. Donar compte dels decrets:
 2020/HI2019/001104 (exp E0103202000015)
 2020/HI2019/001099 (exp E0101202000024)
 2020/HI2019/001032 (exp E0101202000020)
 2020/HI2019/001042 (exp E0101202000022)
 2020/HI2019/001127 (exp e0101202000025)
 Decret composició Junta de Govern i delegació de competències com a regidor
d'educació i joventut, el Sr. Antonio Carrillos Cantó (exp E069220190001)2020/DA2019/000073
 Decret nomenament com a 4 tinent d'alcalde, el sr. Carrillos (exp
E069220190001)-2020/DA2019/000072
 Decret delegacions de Secretaria a les Comissions Informatives (exp
E069220190001)-2020/DA2019000086
 Decret nomenament representants municipals en el Pla Insular contra incendis
forestals de Menorca (exp E020520190002)2020/DA2019/00085
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (20h 28m i 22s) https://vimeo.com/461715741#t=5302s

11. Precs i preguntes
11.1 Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP de Mahón sobre les cates
realitzades en el parking de l’antic solar de Catisa. Exp. E0227-2020-000022 –
PR-22-1
En la reunión que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre con la AAVV Tanques del
Carmen, a la que asistimos, el Sr. Lora, regidor del grupo municipal de Ara Maó,
manifestó que durante la semana del 14 de septiembre empezarían unas catas de
inspección en el parking del antiguo solar de Catisa, para detectar si los niveles de
productos tóxicos superaban o no los valores recomendados. Ello venía motivado,
según sus palabras, en el interés que los propietarios del solar habían manifestado en
retomar su proyecto de construir un bloque de pisos en dicho terreno. Argumentó
además, que ante esa situación, él estaba investigando dónde se podría ubicar otro
parking de similares características, llegando a indicar que había un solar de titularidad
municipal enfrente de la salida de las antiguas urgencias del Hospital Virgen del Toro.
Posteriormente, el 15 de septiembre, es decir, 4 días después, la Sra. Antonio, regidora
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del grupo municipal del PSOE, en la comisión de Urbanismo de la que formamos
parte, informó que según las informaciones recibidas desde Conselleria, se iniciarían
unas catas en el mencionado solar, negando categóricamente que se fuera a iniciar obra
alguna.
Dadas las informaciones contradictorias que dos regidores del equipo de gobierno, han
expuesto sobre un mismo tema, estamos muy preocupados, ya que podemos afirmar
que no hay suficiente comunicación entre los dos partidos que componen el equipo de
Gobierno de este Ayuntamiento.
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Es por ello que preguntamos al Sr. Alcalde:
1º Cuál ha sido el motivo real del inicio de las catas en el parking del antiguo solar de
Catisa y a instancia de quién se ha iniciado.
2º Dado que se trata de un parking que supone un importante desahogo para un barrio
con pocas plazas en las calles y un importante número de residentes, el solar propuesto
por el Sr. Lora en caso de tener que cambiar de ubicación ¿Tendrá una superficie
similar de 5.000 m2, con un nivel de ocupación de alrededor de 200 plazas?
3º Si se ha iniciado por parte de los propietarios del solar ante el Ayuntamiento de
Mahón algún trámite para la obtención de la correspondiente licencia de obras.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (20h 29m i 03s) https://vimeo.com/461715741#t=5343s

11.2 Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP de Maó sobre la neteja de
grafitis. E0227-2020-000022- PR22-2
Al plenari de dia 24 d’octubre de 2019 el Grup Municipal del Partit Popular de Maó,
vam fer una pregunta sobre la neteja de grafitis de varies zones del nostre municipi.
La Sra. Juanola va respondre que existia un pla de neteja de grafitis incorporat al
contracte de neteja general del municipi que preveu eliminar les pintades de grafitis
setmanalment, va comentar també que és un contracte que s’havia de renovar i que
s’estaven revistant els plecs amb l’objectiu d’anar millorant-lo i poder adaptar-lo a les
noves demandes, recordant que era un contracte que s’havia anat prorrogant perquè era
del 2004.
També ens va explicar que la neteja de grafitis hauria de ser setmanal, i que si eren
pintades a espais públics es més fàcil actuar que si són a espais privats
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Aquest Grup Municipal pensa que si es fes una neteja setmanal com va dir la Sra.
Juanola, actualment no n’hi hauria tants com n’hi ha, perquè actualment hem vist com
s’ha incrementat el nombre de grafitis i no veim que s’eliminin.
Gran part d’ells estan a espais públics perquè personalment els hem vist per exemple a
sa costa d’Es General, a sa costa de La Miranda, a s’aparcament de Sínia des Cuc, a sa
paret de dalt sa costa de Ses Piques, a s’Explanada, devora s’escola de Sant Josep, al
pont de La Salle, i a molts d’altres indrets del nostre municipi així com també a moltes
portes dels quadres de s’enllumenat públic i també a nombroses senyals de tràfic.
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Per tot açò demanam al Sr. Batle:
-

Si s’ha renovat ja el pla de neteja de grafitis o si s’ha tornat a prorrogar?

-

Es fa des de l’àrea que gestiona la Sra. Juanola algun seguiment de la neteja del
grafitis de la ciutat o es l’empresa la encarregada de dur a terme un calendari
de neteja de les zones afectades per les pintades?

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: 20h 38m i 04s) https://vimeo.com/461715741#t=5884s

11.3 Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Maó sobre
l’informe sol·licitat als serveis jurídics sobre la posibilitat de bonificació o rebaixa
d’imposts. E0227-2020-000022- PR-22-3
El pasado 3 de junio, nuestro grupo municipal registró una solicitud d informe a los
servicios jurídicos del Ayuntamiento, sobre medidas urgentes con respecto a los
tributos locales por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Esta petición iba dirigida especialmente y sin perjuicio de otras propuestas de cara a
mejorar otros aspectos de la crisis, a explorar todas las vías legales necesarias para
mitigar la situación claramente injusta que se deriva para muchas de nuestros vecinos,
PYMES y resto del tejido empresarial por el devengo de los tributos y tasas
municipales cuando debido a la pandemia se han visto gran parte de ellos impedidos a
desempeñar su actividad laboral o empresarial.
El Partido Popular propuso en una de las comisiones de recuperación económica del
COVID-19, una serie de medidas fiscales que pasaban por la anulación de tasas o
bajada de impuesto a familias, empresas y comercios para afrontar la crisis provocada
por esta pandemia.
Como exponíamos en el escrito presentado el Ayuntamiento de Mahón es competente
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para realizar un estudio al respecto, ya que la propia Ley de haciendas Locales permite
a los ayuntamientos adoptar, en el marco de su autonomía financiera, diversas medidas
en el ámbito de los beneficios fiscales o de los tipos impositivos, pero siempre dentro
del marco de dicha Ley.
Por todo lo anteriormente expuesto y no habiendo recibido respuesta por parte de los
servicios jurídicos a nuestra petición, es por lo que le preguntamos al Sr. Alcalde:
1.- ¿Existe algún motivo por el cuál no se nos haya contestado a nuestra petición?
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2.- ¿Considera el Sr. Alcalde que el tema no es lo suficientemente importante para que
tras más de 3 meses de nuestra petición todavía no tengamos la respuesta?
3.- El equipo de gobierno nos pide constantemente aportaciones e ideas en todos y
cada uno de los foros a los que asistimos como representantes de la oposición, este
informe se había solicitado precisamente para presentar propuesta acorde a las
posibilidades del Ayuntamiento para aplicar bonificaciones o rebajas de impuestos a
los ciudadanos de nuestro municipio. La pregunta es ¿Aceptaría el equipo de gobierno
la posibilidad de llevar a cabo una rebaja de presión fiscal a los mahoneses según el
informe que emitan los servicios jurídicos, o es porque no tienen intención de hacerlo
y por eso retrasan la respuesta?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (20h 49m i 26s) https://vimeo.com/461715741#t=6566s

12. Donar compte de les preguntes per escrit
La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’ha contestat per
escrit les preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal del Partit Popular amb
sol·licitud de contestació escrita, conforme a l’article 95.4 de la Llei 20/2006
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, que a continuació es detallen:
1)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6533 relativa a “sistema de vigilància fotogràfica i radar de sant
Climent”, exp E02272020000020) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 4963 de data 15-07-2020
2)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6532 relativa a “situació del projecte de construcció del vial del Cos
Nou”, exp E02272020000019) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 4962 de data 15-07-2020
3)

Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-
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2020, registre d’entrada 6520 relativa a “situació de les inversions de fons de
l’ecotaxa”, exp E02272020000012) que s’ha contestat per escrit amb registre de
sortida número 4961 de data 15-07-2020
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4)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6517 relativa a “la situació dels amarraments del Club Marítim”, exp
E0227202000009) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4960
de data 15-07-2020
5)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6513 relativa a “ajuts concedits per l’Ajuntament de Maó amb la
crisi del covid-19 ”, exp E02272020000005) que s’ha contestat per escrit amb registre
de sortida número 4959 de data 15-07-2020
6)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6529 relativa a “concurs d’idees per a l’edifici de la plaça Miranda
conegut com la Seat, exp E02272020000017) que s’ha contestat per escrit amb registre
de sortida número 5004 de data 16-07-2020
7)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6518 relativa a “convocatòria consell escolar”, exp
E02272020000010) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 5484
de data 03-08-2020
8)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6514 relativa a “camins escolars”, exp E02272020000006) que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 5483 de data 03-08-2020
9)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6510 relativa a “vigilància al pàrquing i parc des Freginal”, exp
E0227202000003) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 5479
de data 03-08-2020
10)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6516 relativa a “liquidacions cadastrals”, exp E02272020000008)
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 5480 de data 03-08-2020
11)
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-06-2020,
registre d’entrada 6527 relativa a “Pont de la Salles”, exp E02272020000016) que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 6395 de data 17-09-2020
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç
següent: (21h 03m i 02s) https://vimeo.com/461715741#t=7382s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.06 hores del dia 2409-2020, 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

Carlos Seguí Puntas,
Secretari accidental
03/11/2020 15:21:10
Maó

Héctor Pons Riudavets
03/11/2020 15:25:44
Alcalde
Maó

