PLE MUNICIPAL, DIA: 23 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
=======================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 23 - 07 - 2015
=====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
(PP)
Sr. José Simón Gornés Hachero
(PP)
Sra. Ana Lía Noval García
(PP)
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus (PP)
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero (PP)
Sr. Mateo Francisco Aínsa Coll
(PP)
Sr. Salvador Botella Mantolán
(PP)
Sra. Elisa Mus Gil
(PP)
Sra. Conxa Juanola Pons
(ARA MAÓ)
Sra. Laia Obrador Pons
(ARA MAÓ)
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
(ARA MAÓ)
Sr. Manuel María Lora Buzón
(ARA MAÓ)
Sr. Gabriel Pons Pons
(ARA MAÓ)
Sr. Rafael Muñoz Campos
(ARA MAÓ)
Sr. Vicenç Tur Martí
(PSOE)
Sra. María Dolores Antonio Florit
(PSOE)
Sr. Carlos Montes Vivancos
(PSOE)
Sr. Héctor Pons Riudavets
(PSOE)
Sra. Isabel López Manchón
(PSOE)
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
(C.ME)
Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons (PSOE)
(excusa la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
23-07-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
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realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre
del dia:
1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a
l’acta de la sessió anterior, celebrada dia 2 de juliol de 2015.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la Corporació.

2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. Secretària dóna compte al Ple que en resta entemut de dos decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit que es transcriuen a continuació:
EXP . 2SG4115MC0016
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6ª, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, vinc en aprovar la transferència de crèdit següent:
1.- Tramitar expedient de generació de crèdit per import de 60.000 €, segons s’exposa
seguidament:
Pres. Partida / Concepte Descripció
SP2 3341 2279901 Treballs externs - Centre d'Art i Història
D15
Hdez Sanz
TOTAL
I15

461.38

CIMe.- APORTACIÓ CENTRE D’ART
HERNANDEZ SANZ
TOTAL

Import
60.000
+ 60.000
60.000
+ 60.000

2.- Tramitar expedient de transferència de crèdit, segons el detall següent:
Pres Partida / Concepte

Descripció

Import

D15 SP2 3322 4800311

TRANF. FUNDACIÓ OLIVER
TOTAL BAIXES

-60.000
-60.000

SP2 3341 2120001
D15
SP2 3341 2130001
D15
SP2 3341 2269901
D15
2

Conserv. Edifici - Centre d'Art i Història
Hdez Sanz
Conserv. Instal.lacions Centre d'Art i
Història Hdez Sanz
Altres despeses - Centre d'Art i Història
Hdez Sanz

15.000
10.000
15.000
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D15 SP2 3341 6250001

Mobiliari- Centre d'Art i Història Hdez
Sanz
TOTAL ALTES

20.000
+ 60.000

Maó, 2 de juny de 2015
L’Alcaldessa, Águeda Reynés Calvache
La Secretària interina, Mónica Mercadal Pons”
EXP . 1SG4115MC0026
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7ena.
d'execució del Pressupost vigent, vinc en aprovar la generació de crèdit següent:
Press Partida / Concepte Descripció
D15 SP1 231 2269901 Desp. Vàries-Atenció Primària
0
TOTAL
I15

47035

FEMP-projecte adhesió estratègia
de promoció a la salut
TOTAL

Import
1.980
+ 1.980
1.980
+ 1.980

Maó, 20 de maig de 2015
L’Alcaldessa, Águeda Reynés Calvache
La Secretària interina, Mónica Mercadal Pons”

3. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de data 24 d'abril de 2015,
relatiu a la transmissió telemàtica de la informació PMP i morositat del primer
trimestre de 2015, Ajuntament de Maó-Mahón, PUM, SL i Fundació Teatre Principal
Maó (Exp. SG4715TR0006)
La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’informe de la Tresoreria
municipal de data 24 d'abril de 2015, relatiu a la transmissió telemàtica de la informació
relativa al període mitjà de pagament i morositat del primer trimestre de 2015, Ajuntament
de Maó-Mahón, PUM, SL i Fundació Teatre Principal Maó.

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció municipal de data 18 de juny de 2015,
relatiu a l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa,
del límit de deute i del període mitjà de pagament resultant de la liquidació del
Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2014 (Exp.
SG4115TC0122)
La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’informe d'Intervenció
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municipal de data 18 de juny de 2015, relatiu a l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de la regla de despesa, del límit de deute i del període mitjà de pagament
resultant de la liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de
l'exercici 2014.

5. Primer expedient de modificació de crèdit-pagament deutes d'exercicis anteriors i
amortització de deute financer (Exp. SG4015MC0029)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
1.- Aprovar el primer expedient de modificació de crèdit, en aplicació del superàvit de
2014, segons el resum següent:

Alta a l’estat de despeses
cap
descripció
1
Personal
2
Béns i Serveis
4
Transf. Corrents
6
Inversions
7
Transf. Capital
9
Amortitz. Deute
Total general

Total
849.034,27
582.972,51
106.638,38
50.421,07
190.320,43
777.979,21
2.557.365,87

Alta a l'estat d'ingressos
Concepte
Descripció
87000
RTDG

Import
2.557.365,87

Total general

2.557.365,87

2.- Autoritzar a la tresorera municipal l’aplicació de l’amortització de deute al préstec que
resulti més convenient als interessos municipals, donada la vinculació jurídica dels crèdits
del capítol 9, establerta a la base 2ª d’execució del pressupost.

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:

SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Aquest és el primer expedient de modificació de crèdit del
Pressupost de 2015 amb un increment de partides de despesa de 2.557.365,87€ que es
destina a pagar operacions del 2014 pendents de comptabilitzar per un import
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d’1.779.386,66€ i a amortitzar deute públic per import de 777.979,21€ per imperatiu legal.
La Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que si
s’obtenen majors ingressos dels previstos no es poden destinar a finançar noves despeses
sinó que s’han de destinar a minorar endeutament; “prioridad de pago de intereses y
deuda pública frente a cualquier otro gasto”, açò és el que diu la Llei Orgànica d’ Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i d’aquesta manera queda exhaurit tot el superàvit
aplicable resultant de l’exercici 2014.

SR. BOTELLA DEL PP: Les nostres paraules són per expressar el nostre vot favorable a la
proposta de l’equip de govern per convenciment i per coherència perquè aquest document
tècnic que prové d’ un exercici anterior el que fa és la cloenda del que seria tota la
resolució de les partides pressupostàries de l’any 2014, i, a més a més, i també vull dir-ho,
de qualque manera consolida el que era la previsió que tenia aquest Ajuntament quan era
governat pel Partit Popular; sabíem que estàvem gastant més del que estava
pressupostat, era una cosa que fèiem amb convenciment i ho vam dur al Ple; la prova
d’açò és que d’aquestes partides hi ha 850.000 € que corresponen a despeses de
personal, fruit que vàrem haver de gastar més per cobrir les mancances existents
principalment dins l’ Àrea Social, que bé deu conèixer la Sra. Batllessa perquè era el
departament on treballava abans d’ ocupar aquest càrrec públic; estàvem convençuts del
que fèiem coneixedors que la legislació estatal arribat final d’ any permetia destinar en
primer lloc el superàvit, que no el romanent de tresoreria, a factures d’ excessiva despesa
que haguéssim tingut, com era el cas i, per tant, així ho vàrem fer. I per altra banda hi ha
una partida que després de preveure totes aquestes despeses haurà d’anar a
amortització, com molt bé ha dit el Sr. Tutzó, perquè així ho marca la legislació actual; i
nosaltres som uns fervents admiradors de l’amortització de deute per tal de reduir el deute
municipal. Per tant, conforme a la legislació i atès que açò és una cosa que hem estat
gestionant nosaltres, votarem a favor.

SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Aquest expedient el podríem lligar també amb el tema de
l’incompliment de la regla de despesa, perquè en haver gastat més del que havia autoritzat
el Ple ens quedem sense superàvit, i segons la normativa estatal s’ha d’ amortitzar deute
i no crec que açò sigui una cosa com per lloar-la. Per altra banda, també cal tenir en
compte que hem hagut de reconèixer extrajudicialment per Junta de Govern Local crèdits
per import de 677.453,09€ quant a despeses no comptabilitzades en el 2014. Si aquí
acabés el problema podríem estar contents, però resulta que arran de l’incompliment d’un
dels paràmetres de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera haurem de
aprovar en el mes de setembre i per primera vegada un Pla econòmico-financer per a
l’Ajuntament. Conforme l’ article 116 bis de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim
Local el Pla econòmico-financer ha d’ incloure algunes mesures tan desagradables com
ajudar a pujar impostos o suprimir competències diferents de les pròpies o de les
exercides per delegació. És un tema que haurem de seguir estudiant.

SR. BOTELLA DEL PP: Efectivament érem coneixedors d’aquesta situació i així consta a l’
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informe elaborat pel tècnic de Serveis Econòmics que vaig deixar sobre la meva taula al
futur responsable de Serveis Econòmics; per tant, aquest és un tema que es coneixia des
del mateix dia de la presa de possessió. Jo vull veure si vostès seran capaços de gestionar
o si ja comencen a preparar el terreny dient que s’ hauran de pujar impostos com a
conseqüència d’ aquesta situació que hem deixat ara; en tot cas la situació econòmica que
vostès han trobat, Sr. Tutzó, és molt millor que la que vàrem trobar nosaltres quan vàrem
entrar en aquest Ajuntament. Sigui com sigui a nosaltres ens trobaran en pla positiu per fer
aquest Pla de reestructuració financera sempre i quan el mateix no incorpori una pujada d’
impostos que ja li dic, des d’ aquí, Sr. Tutzó, no té perquè ser necessària perquè nosaltres
precisament el que fèiem era reduir impostos perquè sabíem que hauríem de destinar més
doblers a amortització, i com que no en teníem cap interès ens estimàvem més que hi
hagués manco romanent de tresoreria i manco superàvit perquè sinó sabíem que havia d’
anar precisament a amortització; i encara que haguéssim volgut en els pressupostos dotar
de més quantitat algunes partides, el Sr. Interventor i la reglamentació no ho permetien; n’
hi ha que els agrada saltar-se la legislació, nosaltres ho hem fet conscientment tan sols
quant a aquest punt. En tot cas, quan es tracta de saltar-se la regla de despesa però
sense deixar l’Ajuntament endeutat sinó amb superàvit i amb el pagament a proveïdors en
temps i forma crec que és per estar satisfets. El Sr. Tutzó ha fet menció de l’ incompliment
de la regla de despesa a què fa referència l’ informe d’ Intervenció, però si torna a
intervenir, Sr. Tutzó, faci menció també a tota la resta de conclusions que hi figuren que
són positives. Per tant, assumim la responsabilitat que ens toca i sense amagar-nos gens
ni mica, dir que ho vam fer amb ple convenciment perquè on vàrem gastar fou on vàrem
creure que ho havíem de fer.

SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Podria estar d’acord en què el general del pressupost ha estat
bastant acurat però no vull deixar de dir, perquè després se’ns atacarà quant a aquest
tema, que l’article 116 bis de la Llei 7/85 RBRL només dóna molt poques opcions per
pujar aquesta regla de despesa, o sigui, per pujar el percentatge del que podem gastar
dins de la norma, i només hi ha: supressió de competències, gestió integrada o coordinada
de serveis obligatoris, increment d’ingressos estables, la qual cosa vol dir aquesta darrera
opció apujar impostos. Per tant, si més endavant hem de prendre una decisió dolorosa
vull que quedin clars els motius de la mateixa.

SRA. ALCALDESSA: Està clar que hi ha postures que no compartim i que nosaltres
prioritzarem altres temes, però pressuposar que nosaltres serem o no capaços de
gestionar a un mes i mig d’ haver-nos incorporat crec que és precipitat. De totes maneres,
estic segura que serem capaços de gestionar correctament.

Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

6. Rectificació de l'Inventari municipal, exercici 2014 (Exp. SG3615IV0001)
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets d’aquest Ajuntament, referida al 31 de
desembre de 2014, que importa la quantitat de 80.925.188,09 euros, una vegada
incorporades les altes i millores produïdes, així com les baixes més les amortitzacions
esdevingudes durant l’exercici.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

7. Festes Locals de l'any 2016 (Exp. SG3215AV0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Considerar festes locals de l’any 2016 les següents dates:
-

8 de setembre, dijous (Festa de la Mare de Déu de Gràcia)

-

9 de setembre, divendres (segona festa de la Mare de Déu de Gràcia)

Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.

Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

8. Quarta pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Maó-Mahón i l'Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa, en
relació amb la parcel·la situada al c/ Vasallo, 28 bis, del terme municipal de
Maó-Mahón (Exp. CM2110CO0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER.- APROVAR la quarta pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l’Institut
d’Habitatge, Infrastructura i Equipament de la Defensa (INVIED) i l’Ajuntament de Maó, en
relació a la parcel·la situada al carrer Vasallo, núm. 28 bis del terme municipal de Maó, que
7
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s’estendrà des de dia 17.08.2015 fins dia 17.08.2016.
SEGON.- SOL·LICITAR de forma fefaent a l’Institut d’Habitatge, Infrastructura i
Equipament de la Defensa (INVIED) la quarta pròrroga anual del conveni esmentat, dins
del termini fixat a l’efecte, en compliment d’allò establert a la clàusula Setena del conveni
de col·laboració signat en data 17 d’agost de 2011 i posteriorment prorrogat en dates 9 de
juliol de 2012, 11 de juliol de 2013 i 4 de juliol de 2014.
TERCER.- Publicar el present acord de pròrroga de conveni i l’annex en què es formalitzi.
La Sra. Secretària indica que per prendre acord sobre aquest assumpte fa falta el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:

SRA. ANTONIO DEL PSOE: Tal i com la majoria de vostès bé saben, en data 17 d’agost
de 2011 l’INVIED i l’Ajuntament de Maó van subscriure un conveni de col·laboració en
virtut del qual es va acordar la cessió de l’ús temporal de la parcel·la situada al carrer
Vasallo, 28 bis, de Maó, a aquest Ajuntament per un termini d’un any prorrogable
anualment fins a un màxim de sis anys. L’Ajuntament vol seguir ubicant a l’esmentada
parcel·la l’aparcament atès que dóna bon servei en temporada turística i durant la resta de
l’any perquè es troba molt a prop del centre i també del nucli comercial de la zona. Per
aquest motiu es proposa aprovar, amb les mateixes condicions de les tres anteriors, la
quarta pròrroga d’aquest conveni que s’estendrà de dia 17 d’agost de 2015 fins el 17
d’agost de 2016.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

9. Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó-Mahón, per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca, per a l'any 2015 (Exp.
SP1315CO0265)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i
Esports, s’acorda:
1.

Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca.

2.

Acceptar la delegació de competències feta pel Consell Insular de Menorca, conforme
a la redacció de l’anterior conveni.
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Acceptar la transferència de fons per import de 66.583,20 € per tal de poder fer efectiva l’esmentada
delegació de competències.

La Sra. Secretària indica que per prendre acord sobre aquest assumpte fa falta el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Aquest conveni el coneixem perquè ja fa uns quants anys
que s’està signant i, de fet, és una mica el que possibilita que donem una resposta a la
situació que tenim actualment. Aquest conveni és per donar resposta a tota una sèrie d’
ajuts concrets que hi estan estipulats: ajuts referents a habitatge, manutenció, activitats
educatives, inserció social i laboral, motius sociosanitaris i d’ emergència social. Quant a
aquest conveni hi ha hagut un canvi significatiu en relació al de l’ any passat que podria
explicar la Sra. Secretària, si ho té a bé.

SRA. SECRETÀRIA: La diferència que hi ha en aquest Conveni respecte als dels anys
anteriors és que a part que el Consell Insular doni a l’Ajuntament la quantitat de
66.583,20€ per distribuir via ajuts econòmics individuals, temporals i d’ emergència social
entre els ciutadans del municipi, a més a més es compromet a l’entrega d’ un 6% d’aquest
import per fer front a les despeses de personal i de tipus material que es puguin produir
com a conseqüència d’aquesta gestió, la qual cosa és positiva.

Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

10. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació amb l'assistència
formal d'un representant de cada un dels grups municipals de l'oposició (PP i CMe)
a les juntes de govern local (Exp. SG3215MC0009)
Tras la celebración de las elecciones municipales y como resultado de las mismas se ha
conformado la nueva corporación municipal presidida por la Sra. Conxa Juanola como
consecuencia del pacto de gobierno entre los grupos municipales de Ara Maó y el PSOE.
Durante el trascurso de la campaña electoral uno de los ejes que marcó la misma y sobre
el que hicieron especial incidencia los grupos municipales que forman el equipo de
gobierno actual, fue el de la transparencia y participación como acredita el documento de
acuerdo suscrito entre Ara Maó y PSOE que en su apartado “A. Criterios para una nueva
gobernanza en el Ayuntamiento de Mahón” en su artículo “2. Un ayuntamiento
caracterizado por la transparencia donde el ciudadano sepa en qué invierten su dinero,
como actúa y en que la institución y sus representantes y con unos canales claros de
9
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participación.”
En el pleno municipal celebrado el pasado 25 de junio se aprobó el cartapacio municipal
que da forma a la nueva estructura de gobierno y el funcionamiento de la nueva
corporación, con nombramientos, delegación de competencias y constitución de la Junta
de Gobierno. Ni en el transcurso de la citada sesión plenaria ni con anterioridad ni
posterioridad hemos recibido comunicación ni invitación alguna ni tampoco tenemos
constancia de que por parte de la Sra. Alcaldesa se haya ofrecido en aras a la
mencionada transparencia y participación a que los representantes de la oposición
puedan asistir como invitados, obviamente con voz pero sin voto, a las sesiones de la
Junta de Gobierno. Cuestión que, a más de sorprender, pone en evidencia la actitud y la
poca predisposición del equipo de gobierno actual.
Son varios los casos en los que alcaldes o presidencias de otras Administraciones con
gobiernos afines al equipo de gobierno de este Ayuntamiento, por ejemplo el Ayuntamiento
de Mercadal o el Consell Insular de Menorca, que sí han formulado la invitación en
cuestión. Todo en ello en aras de mantener, mejorar e incrementar la transparencia y
participación a la que invocan los grupos municipales de Ara Maó y PSOE y que
obviamente entendemos es un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas y
ciudadanos de nuestra ciudad.
Ante esta situación, que marca el tenor del cual puede ser la actitud del equipo de
gobierno de Ara Maó y PSOE a la par que ya origina notables muestras de desencanto, es
por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente propuesta de
acuerdo para su debate y aprobación por parte del Pleno de la Corporación:
El Pleno del Ayuntamiento de Mahón ACUERDA aprobar la asistencia formal de un
representante de cada uno de los grupos municipales de la oposición (actualmente Partido
Popular y Ciudadanos de Menorca) a las juntas de gobierno locales, con voz, sin voto y sin
recibir percepción económica alguna por esta asistencia, por lo que deberán ser
convocadas en tiempo y forma de acuerdo a lo legalmente establecido.
La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular .

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.ME: Nosaltres, des de Ciudadanos de Menorca, esteim a favor d’
aquesta proposta. Considerem que en ares a aquesta situació que s’ ha produït a l’
Ajuntament som més grups polítics, i la nova actitud de transparència crec que possibilita
que tots els partits tinguem una veu a la Junta de Govern; considerem que no és una cosa
que entorpeixi les labors del dia a dia del govern, tan sols és una demostració d ‘aquesta
nova actitud que els ciutadans han demandat i crec que, en cap cas, nosaltres per la
nostra part posarem cap trava en les reunions, sinó que tan sols el que volem és estar
informats i participar en la mesura del possible en la majoria d’ actuacions del consistori.
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SR. TUR DEL PSOE: La veritat és que el Partit Popular presenta una proposta que en cap
cas pot ser considerada dolenta. La participació i transparència és, sense cap dubte, un
dels aspectes de major importància dins de la política actualment; ho és i de tal forma que
aquest equip de govern ho té com a un compromís ineludible dins la seva acció del dia a
dia, i així ho demostra l’ acord de govern signat entre els dos grups que és públic així com
també ho són les prioritats fixades durant els 100 primers dies. Dintre d’ aquestes
prioritats dels 100 primers dies hi han actuacions i accions vinculades amb la
transparència i la participació, com són les d’ obrir diferents opcions de transparència a la
pròpia pàgina web, les relatives a l’ estudi i inici d’ algunes modificacions del Reglament de
Participació Ciutadana per tal de donar més veu a entitats i a col·lectius en aquest mateix
Ple, la posada en marxa de diferents figures per donar major participació, o fins i tot el fet
de revisar algunes de les accions com per exemple el model de mobilitat amb un consens i
participació no només dels veïns sinó també dels agents experts socials i econòmics de
cadascuna de les barriades. En definitiva, el que pretenem és incorporar aquest criteri de
participació i transparència en tot moment i quant a qualsevol acció que dugui endavant
aquest equip de govern. En definitiva el que pretenem és posar llum a la gestió quotidiana
d’aquest Ajuntament; des d’ aquest equip de govern entenem que la participació en cap
cas ha de ser una proclama emprada per tal de crear òrgans que, a l’ hora de la veritat,
serveixin només per informar o transmetre una decisió presa, a vegades fins i tot
decisions preses en contra d’un cert sentit majoritari; per tant, els òrgans de participació
han de servir per consensuar i establir grans acords. Aquest equip de govern és certament
divers, amb sensibilitats diverses, però cohesionat i amb ganes de treballar per a Maó, i
des del principi la nostra acció incorpora el component de participació i transparència. Una
manera d’actuar fruit d’aquest principi de participació i transparència, o nosaltres al menys
ho entenem així, va unida lògicament també a un principi de prudència i de respecte
institucional cap a decisions que ara ens toca executar a nosaltres però que, en canvi,
venen de processos iniciats per equips de govern anteriors i que nosaltres lògicament
tancarem. Nosaltres entenem la participació igual que l’ entén la immensa majoria de la
gent, del que es tracta és que aquesta no es limiti a una participació cada quatre anys i,
per això, hem de potenciar la participació de les entitats i de la gent; així ho vàrem fer ahir
amb la primera conversa amb les associacions de veïns, ho farem amb els membres del
port dilluns que ve, i ho farem alhora amb tots els col·lectius vinculats a les diferents àrees
municipals. En definitiva, creiem realment que el contacte permanent amb les entitats,
amb tots els col·lectius socials i amb la gent és el que possibilitarà i donarà validesa a
aquest acte de participació i transparència; també en aquest sentit destacar la publicació a
la pàgina web de totes les actuacions de l’ equip de govern. És cert que en aquests 30
dies no hem pogut acomplir tots els compromisos però tenim la certesa que ho podrem
rem a gust de tothom, però tampoc ens han arribat aquestes “notables muestras de
desencanto” durant aquests a què vostès fan referència a la seva moció; el que sí he
après és que aquella qüestió de dir que “la gent me diu”, “tothom pensa”, “la gent creu”, a
vegades, desgraciadament, no respon al sentir majoritari. En tot cas, participar de la presa
de decisions vol dir fins i tot rectificar o tornar a debatre algunes qüestions o algunes
posicions que en un moment determinat s’havien pres, i per açò jo crec que és
importantíssima aquesta escolta activa i aquesta capacitat de representació, però també
de rectificació. En tot cas, la Sra. Reynés demana la participació dels grups de l’ oposició
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en les Juntes de Govern Local; cert és, com diu, que això s’ està oferint en alguns llocs, a
pocs, en altres no, però crec que no és qüestió de comparar; el que és importat és si els
grups de l’ oposició tenen la plena garantia d’ informació sobre els expedients que van a la
Junta de Govern Local; i aquesta garantia quina és?, bàsicament que siguin coneixedors
de l’ ordre el dia i que puguin revisar els expedients abans i després de la reunió pertinent
de la Junta de Govern Local, açò és el que realment importa, açò és justament el que
garanteix el dret d’ informació que no de decisió, que pertoca a qui governa. Jo crec que
aquest dret d’ informació el tenen garantit per partida doble, poden revisar els expedients
de la Junta de Govern Local el dia anterior a la seva celebració , poden revisar els
expedients de la Junta de Govern Local el dia posterior a la seva celebració, i tenen l’
ordre del dia de les diferents reunions de les Juntes de Govern en els caixetins el dia de la
seva convocatòria. Açò és justament el que no passa als altres llocs; Maó, en aquest cas,
ja va implantar, fa molts d’anys, una mesura que garantís justament la revisió d’aquests
expedients; vostès han dit que en el Consell Insular es dona a l’ oposició la possibilitat de
formar part del Consell Executiu, que és l’ òrgan anàleg a la Junta de Govern, però hi ha
algunes diferències i és que per poder revisar els expedients el Grup de l’ oposició ho ha
de sol·licitar per escrit i els seran facilitats en el termini d’ un mes, la qual cosa a
l’Ajuntament de Maó no passa atès que l’ oposició pot revisar els expedients el dia abans
de ser aprovats per la Junta de Govern Local i el dia després de ser aprovats per tal de
conèixer les decisions preses. I per altra banda l’article 37.2 del ROM diu textualment que
“Els portaveus de l’oposició podran assistir a les sessions amb veu però sense vot per
tractar temes puntuals d’interès”, per tant, el ROM ja inclou la participació dels grups de
l’oposició sempre i quan, lògicament, hi hagi aquests punts d’interès, fet que creiem que
és el més lògic. Però és més, nosaltres hem donat a l’ oposició , com a novetat, la
possibilitat de participar de forma més activa a les Comissions informatives, i tractar temes
del seu interès. Per altra banda, durant aquests 30 dies s’ha atès la sol·licitud de
documentació escrita per part de l’ oposició, que ha estat bastant voluminosa, en el termini
establert de cinc dies, la qual cosa està molt bé, perquè aquest és un dret que té l’
oposició. Per tant, com a equip de govern, durant aquests primers 30 dies, hem estat
absolutament escrupulosos; per tant, la porta segueix oberta i nosaltres considerem que el
paper de l’ oposició és clau, però a cadascú li correspon el seu paper, al govern dirigir l’
acció per la qual ha estat triat i a l’ oposició controlar l’ acció de govern i proposar
alternatives. Anem a treballar conjuntament allà on sigui possible i segur que totes les
propostes interessants que presentin en els òrgans municipals seran ben valorades i
tingudes en compte. Per tant, la proposta del Partit Popular consideram que ja està
suficient recollida en el mateix ROM i en les propostes i accions que hem anat explicant
en aquest transcurs de la primera intervenció, per tant, no es preocupin que l’oposició serà
tractada per aquest equip de govern amb el màxim respecte dignificant la seva feina; açò
hauria de ser sempre així, tot i que, desgraciadament, no tots hem tingut la mateixa sort.

SR. SPITZER DE C.ME: Cert és que a nosaltres ens fan arribar l’ ordre del dia de la
Junta de Govern Local i l’ acta posterior, encara que els mitjans pel que ho fan són una
mica arcaics, però sí creiem que tenir veu a la Junta de Govern Local, sense vot, sense
entorpir la labor de govern, no és el mateix que a posteriori poder actuar. Sense perjudici
del que diu el ROM, que està bé, crec que és molt interessant que en les reunions de la
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Junta de Govern estiguin representats tots els grups polítics municipals perquè es poden
matisar punts evitant així que després determinats temes es votin en contra. Mantenim la
nostra postura favorable a la proposta.

SRA. REYNÉS DEL PP: El primer que voldria dir al Sr. Tur i també a tots els membres de
la corporació és que el Partit Popular representa a 4750 ciutadans, per tant, el que diu el
Sr. Tur no és ben cert; vostès fan referència a la participació ciutadana amb els Consells
Municipals i és cert que alguns estaven creats, però reconeixerà, Sr. Tur, que altres els
vàrem crear nosaltres; ara vostès fan la proposta de crear el Consell Municipal de Barris,
però també he de dir que tots els ciutadans de Maó tenien veu en aquests Consells
Municipals com pot ser en el Maó Ciutat, on en la seva primera reunió es va tractar el
tema del disseny de la Plaça Esplanada, iniciativa que sembla ser que vostès continuaran;
i també he de recordar al Sr. Tur que el Reglament de Participació Ciutadana pràcticament
l’hem desenvolupat nosaltres al llarg d’aquests quatre anys perquè vostès el van aprovar
però no van fer res més. Ara crec que també volen nomenar el Defensor del Ciutadà, cosa
que nosaltres vàrem intentar al llarg de quatre anys i no vàrem arribar a cap tipus d’acord;
espero que aquesta vegada ens posem d’acord amb el nomenament, nosaltres hi posarem
interès perquè realment volem que hi hagi un Defensor del Ciutadà. Nosaltres, les notícies
que enviàvem a la premsa també les publicàvem a la pàgina web, ara tan sols el que hi ha
hagut ha estat un canvi de lloc dintre d’ aquesta pàgina web, però pràcticament tot és
similar; en tot cas, el que sí ens agradaria és que els partits de l’ oposició tinguessin veu
dintre de la pàgina web, perquè ara mateix en ella figura “L’ equip de govern informa” quan
abans posava “L’ Ajuntament informa”; per tant, hi ha transparència i participació, però
amb matisos. Per altra banda, el fet que els expedients de la Junta de Govern Local es
puguin revisar un dia abans de la seva celebració i un dia després no és una novetat, açò
es feia quan hi eren vostès i s’ ha fet al llarg dels darrers quatre anys, per tant, no és res
nou. Pel que fa al fet de remetre les preguntes als presidents de les Comissions
informatives amb caràcter previ a la seva celebració, dir-los que quant a aquest aspecte no
vàrem rebre mai cap queixa i que els nostres regidors tenien suficient informació com per
poder respondre al moment. Sembla ser que no donaran suport a la nostra moció.

SR. TUR DEL PSOE: Miri, Sra. Reynés, a cadascú li pertoca la seva responsabilitat i el
que s’ ha de garantir a l’ oposició, per damunt de tot, és el dret a rebre tota la informació
que li correspon per poder desenvolupar la seva feina. La Junta de Govern és un òrgan de
presa de decisions dels membres que impulsen l’ acció de govern, cert és que qualsevol
opinió d’ un regidor per tirar endavant un expedient serà escoltada, ara bé, integren la
Junta de Govern aquells regidors als quals correspon l’ acció de govern. És com si al
Consell de Govern del Govern Balear hi hagués l’oposició o com si al Consell de Ministres
els divendres hi hagués l’oposició. De fet, en el mateix ROM es fa constar que correspon
a la Junta de Govern Local assistir a l’Alcalde, a l’Alcaldessa en aquest cas, en l’exercici
de les seves atribucions. El que és fonamental és garantir el dret d’ informació a l’ oposició
i quant a les Juntes de Govern Local aquest dret ve garantit segons el propi ROM, tal i com
he comentat abans; ara bé, quan perilla aquest dret d’ informació a l’ oposició?, quan s’
abusa de la convocatòria de Juntes de Govern extraordinàries; cert és que sempre hi
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poden haver convocatòries de Juntes de Govern extraordinàries justificades en el fet d’
haver de complir determinats terminis, etc, ara bé, l’ abús indiscriminat d’ aquestes
convocatòries extraordinàries fa perillar el dret de l’oposició a estar suficientment
informada. Nosaltres esperem que les convocatòries dels diferents òrgans municipals
siguin el més ordinàries possibles, perquè açò garanteix justament el dret d’accessibilitat a
la informació per part de l’oposició. No sabem quin ràtio de convocatòries extraordinàries
de Juntes de Govern es pot considerar abusiu, però el Partit Popular va multiplicar per
quatre la convocatòria de Juntes de Govern Extraordinàries. Només dintre del 2015, el
46% de les Juntes de Govern convocades pel govern del Partit Popular, foren
extraordinàries, dificultant-se enormement la labor de control que correspon a l’ oposició.
Els repeteixo, en nom de la Sra. Batllessa i de tot l’ equip de govern, vetllarem pel digne
paper de l’oposició ja que considerem que realment és molt important.
SRA. ALCALDESSA: Dins el Reglament Orgànic Municipal està prevista aquesta
assistència de l’ oposició a les Juntes de Govern Local en casos excepcionals, que es
tindrà en compte si és necessari. L’ accés a la informació per part de l’ oposició resta
garantida segons el ROM. Alhora atendrem qualsevol petició o consulta que es faci per
qualsevol grup polític, ciutadà o entitat ciutadana. Conforme al Reglament de Participació
Ciutadana les entitats poden fer preguntes al Ple si es troben inscrites en el cens i ho fan
amb 48 hores d’ antelació, la qual cosa és un objectiu clar de participació. Nosaltres
apostem per la transparència i per la participació real, no tan sols per la informació, atès
que, a vegades, es confonen aquests conceptes i seran els ciutadans els que en el seu dia
valoraran si realment això s’ ha complert o no. Esteim començant a establir els diferents
mecanismes de participació, tant virtuals com reals o físics; per tant, aquest és un camí
que acaba de començar i que, a partir d’ara, establirem de cada vegada més d’una
manera més clara. Recordar també que les Juntes de Govern estan destinades a l’
exercici de l’ acció de govern i és allà on es delibera i s’analitzen tots els temes que
després l’equip de govern haurà de defensar. Res més, només comentar que efectivament
totes aquelles coses que s’havien posat en marxa amb anteriors equips de govern si són
positives i són bones es seguiran o es mantindran. Si hi ha consells de participació, grups
de feina que estan funcionant, seguiran funcionant. Qualsevol equip de govern que estigui
dalt la Sala ha d’ intentar fer-ho el millor possible i ,per tant, no hi ha per a què destruir tot
allò que ha fet un altre equip de govern si és positiu.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 11 (6 ARA MAÓ i 5 PSOE)

11. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a les obres de
rehabilitació integral del segon tram del c/ Cós de Gràcia, entre el carrer Ramón y
Cajal i el carrer de Gràcia (Exp. SG3215MC0010)
El pasado mes de Junio se firmó el acta de replanteo para el inicio de las obras de mejora
de una de las calles más importantes de nuestra ciudad. Estas obras son necesarias, a
parte de para dar continuidad a las ejecutadas en el primer tramo, para ejecutar la
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renovación de todos sus servicios.
Una intervención que se había previsto llevar a cabo este verano y que fue programada
con el visto bueno de los vecinos, fruto de una reunión celebrada en el Ayuntamiento de
Mahón con todos los vecinos que asistieron a la misma y con el equipo de gobierno.
Durante el transcurso de la misma, pudimos constatar la preocupación de los vecinos y
vecinas por el estado de los servicios de la zona por lo que su interés era que se llevaran a
cabo lo antes posible, aceptando incluso que fueran en verano.
Las obras de rehabilitación integral de la calle confluirían así con las iniciadas ya para la
implantación de un supermercado, y consideramos que era el mejor momento para
llevarlas a cabo. De este modo, en un único planning de obras se ejecutan dos
actuaciones y así los vecinos y mahoneses en general solamente sufren los
inconvenientes propios de este tipo de intervenciones, una sola vez.
Recordemos que el Cós de Gràcia es una calle en la que ya se realizó una primera fase de
rehabilitación integral, que contó con una muy buena acogida por parte, tanto de los
vecinos, como de los habitantes del municipio en general, un diseño de calle acorde a
nuestro proyecto de ciudad: “La ciudad que queremos: Mahón 2020”. Un proyecto y una
planificación de las intervenciones donde el estado de los servicios priorice las inversiones,
donde la ciudad sea un entorno más amable y accesible y donde las personas cobren
especial protagonismo en el espacio común, la calle. Un proyecto vivo, ambicioso pero
sobretodo factible. Un proyecto que busca, mediante la planificación, minimizar las
molestias ejecutando de una sola vez el mayor número de mejoras, un proyecto que busca
consenso con los vecinos, con la reubicación de las plazas de aparcamiento, con la
ampliación de aceras acordes a las necesidades, con mobiliario urbano unificado…
intervenciones que mucho distan de las anteriormente ejecutadas en las que vivimos la
apertura de la misma calle en varias ocasiones, la sobredimensión de aceras, un carril bici
prácticamente impracticable por no cumplir con las dimensiones establecidas… En
resumen, modelos como las calles de Josep Mª Quadrado y J. A. Clavé frente a modelos
como la calle de la Luna y el Cós.
Nos sorprende ver que en la convocatoria de la Junta de Gobierno del lunes día 13 de
julio, en su punto 6, se apruebe la suspensión temporal de ejecución del contrato, según
proyecto, de las obras de rehabilitación integral del segundo tramo de la calle Cós de
Gràcia de Mahón, entre la calle Ramón y Cajal y la calle de Gracia.
Desconocemos el motivo por el que se paralizan estas obras. Por un lado nos preocupa
que se quiera cambiar el diseño de la calle, recuperando conceptos como los de Josep Mª
Quadrado, y por otro lado nos preocupa que se pierda la colaboración económica de la
empresa alimentaria que se implanta en la zona, que es en total cerca de 200.000 euros.
Este caso nos recuerda también al de las escaleras de Ses Voltes donde APB costea una
inversión tan necesaria para nuestra ciudad y se corre el riesgo de perder.
Parece ser que el actual equipo de gobierno no quiere que otras administraciones,
empresas o entidades colaboren en la mejora del municipio. Es una lástima porque eso es
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realmente optimizar los recursos y recordemos que con los 200.000 euros que el
Ayuntamiento se ahorraría del Cós, se podrían llevar a cabo numerosos programas de
ayudas y colaboraciones sociales.
De todas formas, esperamos que en aras a la participación ciudadana que tanto predican,
esta decisión se haya consensuado al menos con los vecinos ya que como partido de la
oposición no hemos tenido conocimiento alguno al respecto. Vecinos con los que meses
atrás, se consensuó el diseño de la calle, la ubicación de los aparcamientos, la ejecución
de las obras, etc… ¿dónde está la participación y transparencia ahora?
Por estos motivos, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente propuesta
de acuerdo:
1.

El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al equipo de gobierno a iniciar
inmediatamente las obras de rehabilitación integral del segundo tramo de la calle
Cós de Gràcia, entre la calle Ramón y Cajal y la calle de Grácia.

2.

El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al equipo de gobierno a no paralizar los
proyectos de obras de mejora de la ciudad aunque hayan sido iniciados en el
anterior mandato.

La Sra. Noval explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.ME: Nosaltres som els nous i no entrarem evidentment en l’estira i
arronsa de dir “nosaltres hem fet açò, vosaltres allò”; creiem que açò no duu a cap lloc;
esperem que en aquest mandat açò sigui diferent i que no hi hagi aquests tipus de retrets
que, al final, només són banderes electorals. Evidentment esteim a favor de l’optimització,
nosaltres creiem que si una obra es pot coordinar per tenir un menor impacte en la vida
dels ciutadans millor que millor, i si a més es pot rendabilitzar la inversió, doblement millor.
En aquest punt nosaltres no tenim tota la informació dels acords als que es van arribar
amb l’empresa adjudicatària de l’obra, no sabem si hi havia algun tipus de penalització si
no s’acomplien els terminis. En aquest punt, per una banda, entenc que l’idoni seria
l’optimització del temps i dels recursos, però, per altra banda, entenc la por d’influir durant
les festes de Maó, que entenc que és el motiu de la paralització. A nosaltres en van
informar a la Comissió Informativa que les obres seguirien en el mes de setembre; per
tant, si les obres s’executen, que és el que al final interessa, ens sembla correcte; entenem
que aquesta demora ha sigut, simplement, per por que coincidissin aquestes obres amb
les festes de Maó, i ens sembla bé; no ens semblaria bé que aquesta paralització d’ obres
tingués com a finalitat la paralització de les actuacions de l’ equip de govern anterior.
Nosaltres esteim a favor que tot allò que està iniciat quan passa d’ un equip de govern a
un altre tingui continuïtat. En aquest punt, com ja he dit, ens manca informació quant a
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certes reunions mantingudes, atès que entenc que els dos equips de govern s’ han reunit
amb els veïns. Per tant, el nostre vot serà d’ abstenció.

SRA. ALCALDESSA: Estic d’acord amb el Sr. Spitzer, crec que hem d’intentar fer política
d’una altra manera, i nosaltres al manco ho intentarem. Aquest tema és molt senzill i si un
vol veure fantasmes en pot veure, però no n’hi ha. Aquest projecte efectivament es
seguirà, tindrà continuïtat exactament igual com s’ havia dissenyat perquè considerem que
és perfectament vàlid i que no necessita cap canvi. Aquest projecte s’havia de començar
en el mes d’abril, tenia una durada de cinc mesos i havia de finalitzar dia 31 d’agost. L’acta
de replanteig, per tal que comencin les obres, es signa dia 12 de juny per l’anterior equip
de govern, un dia abans de la presa de possessió de la nova corporació que va tenir lloc
dia 13 de juny, per tant, aquesta acta de replanteig es firma el dia abans del canvi de
govern. Açò vol dir que si les obres duren cinc mesos de cap manera estaran acabades
per Festes de Gràcia, aquest és un dels arguments de la suspensió temporal; un altre
argument que avala l’ajornament de les obres és que el contractista comunica que els
materials a l’estiu es retardaran bastant, concretament que estarà quatre setmanes a tenir
els materials per poder començar les obres. I l’altre argument que avala aquesta suspensió
temporal d’ obres és que la mateixa normativa municipal regula les activitats d’obra pública
o privada que es facin amb maquinària pesant, i durant els mesos de juliol i agost no es
poden fer obres amb maquinària pesant més enllà de tres hores al dia, concretament de
les 10.00 h. a les 13.00 h. Aquests motius fan que s’arribi a un acord amb el contractista,
a petició seva, precisament per no poder complir els terminis. Aquest acord s’ adopta dia
14 de juliol perquè és impossible poder tenir les obres llestes per a les festes i és
impossible complir la mateixa normativa municipal que feim complir als ciutadans si es
comencen a executar les obres. Aquesta decisió no té res a veure amb la transparència,
amb la participació ni amb cap tipus d’ afirmació demagògica que es pugui emprar,
simplement esteim davant el fet que les obres han de començar més tard del previst per
qüestions no atribuïbles a aquest equip de govern; és impossible que comencin les obres i
que estiguin llestes per a les Festes de Gràcia. Dir també que hem mantingut una reunió
amb Mercadona, empresa que fa les obres del supermercat ubicat en aquest mateix
carrer, i que aquesta empresa està perfectament d’ acord en acompassar les seves obres
amb les obres del carrer, precisament perquè també ha hagut de reduir les hores d’ obra
amb maquinària pesant. Per tant, no hi ha cap problema, dia 15 de setembre començaran
les obres del segon tram del Cós de Gràcia seguint el projecte tal i com s’havia dissenyat,
d’acord amb Mercadona, d’acord amb les normatives municipals i d’acord amb els veïns
que no volen renous durant els mesos de juliol i agost atès que tenen les finestres obertes;
no hi ha més misteri que aquest.

SRA. NOVAL DEL PP: Crec que ens esteim oblidant que rallam de la licitació d’una obra,
d’una licitació en base a uns criteris jurídics i legals, i el contractista és coneixedor des d’
un primer moment de les dates en què s’ haurà de moure per complir els plecs de
condicions; per tant, el comentari que els ha pogut el contractista fer quant a què el
material arribarà més tard o el comentari que van fer vostès a la Comissió informativa
quant a què al contractista també li anava millor fer les obres després de l’ estiu, són poc
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seriosos. De fet, en el plec de condicions tècniques, en el punt 10, es fa constar que: “El
contractista adjudicatari en el pla d’obra haurà indicar la condició inexcusable que la
primera capa d’asfalt de la calçada estigui feta per a la seguretat de les festes abans del
31 d’agost”, i tant els plecs de condicions administratives com tècniques són coneguts pels
licitadors i s’ han de complir. Per tant, considerem una irresponsabilitat el fet de suspendre
temporalment aquestes obres, sobre tot per allò que poden fer ara la resta d’ empreses
licitadores que, en el seu moment, no van ser adjudicatàries d’ aquestes obres i que veuen
com s’han modificat les condicions d’aquests plecs tècnics, perquè probablement moltes
de les empreses que participaren en aquesta licitació també les aniria millor fer aquestes
obres després de l’estiu com a l’empresa adjudicatària. Nosaltres considerem que açò és
un incompliment dels plecs i una modificació substancial de les condicions, que
inicialment, presentant-se a aquesta contractació, tots els licitadors varen acceptar. Per
aquest motiu el grup municipal del Partit Popular va presentar aquesta proposta atès que
podem córrer el risc, com a administració, que un altre licitador pugui impugnar aquesta
presa de decisions fruit de l’ incompliment d’ aquests plecs tècnics als que tothom es va
sotmetre.
SRA. ALCALDESSA: Bé, en tot cas, si es produeix aquesta circumstància ja la resoldrem
de la manera que pertoqui, però, no veiem en aquests moments cap problema d’aquest
tipus; a l’ expedient hi figura l’ informe tècnic favorable a aquesta suspensió temporal de
les obres a la vista dels arguments exposats; i en tot cas, reiterar que el retard en la
tramitació d’ aquest expedient no correspon a aquest equip de govern, per tant, no teníem
altra opció que fer açò o incomplir, fins i tot, la nostra pròpia normativa. Així idò, no veiem
que açò pugui suposar cap problema, tot el contrari, ateses les circumstàncies amb què
ens hem trobat.

Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 11 ( 6 ARA MAÓ i 5 PSOE)
ABSTENCIÓ: 1 (C.Me)

12. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE en
relació a l'elaboració amb consens d'un Pla estratègic per al port de Maó (Exp.
SG3215MC0011)
Prèvia presentació per part de la Sra. Reynés de les esmenes a la proposta d’acord de la
proposta conjunta presentada pels grups polítics municipals Ara Maó i PSOE en relació a
l’elaboració amb consens d’un Pla estratègic per al Port de Maó, amb registre d’entrada
9842 i de data 23-07-2015, que foren votades punt per punt amb el següent resultat:
Suprimir l’apartat 4 de les seves propostes.

1.

Esmena rebutjada amb 8 vots a favor (PP), 11 vots en contra (6 Ara Maó i 5 PSOE)
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i 1 abstenció (C.Me), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Afegir un nou apartat amb el sentit de que l’Ajuntament de Maó fa seves les
al·legacions formulades i presentades per l’entitat “Associació PORT SOSTENIBLE”
i que les mateixes són assumides com a document base de feina pel Consell
Municipal de Port o la comissió que ha de redactar el pla estratègic.

2.

Esmena rebutjada amb 8 vots a favor (PP), 11 vots en contra (6 Ara Maó i 5 PSOE)
i 1 abstenció (C.Me), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Els quatre partits polítics de s’Ajuntament de Maó reconeixem la importància
estratègica del port pel futur de la nostra ciutat i a tal fi, fem declaració expressa
d’allunyar de la contenda política tot el que faci referència al mateix, actuant tant
des del govern com des de l’oposició de forma conjunta, amb total transparència i
amb plena participació de totes les forces polítiques ( que representen a tots els
ciutadans), assumint que les propostes i iniciatives es converteixen en projecte de
l’Ajuntament de Maó i no només de l’equip de govern.

3.

Esmena aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.
Atenent a l’actual legislació que lamentablement no possibilita la presència de
l’Ajuntament de Maó al Consell d’Administració d’APB.

4.

Sol·licitar al Consell Insular de Menorca, que cedeixi o designi per ocupar el lloc que
li correspon en el Consell d’Administració d’APB a la Sra.Conxa Juanola, ja que en
la seva condició de batllessa de la nostra ciutat entenem (al igual que s’ha fet en el
passat mandat) és la persona adient per defensar els interessos de Maó i de
Menorca en el si de la institució i a qui correspon liderar com a batllessa de Maó un
projecte unitari i de ampli consens polític i social pel futur del nostre port.
Esmena aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.

El Ple municipal acorda aprovar la proposta conjunta presentada pels grups polítics
municipals , Ara Maó i PSOE relativa a l’elaboració amb consens d’un Pla estratègic per al
Port de Maó, que amb les esmenes 3 i 4 incorporades, i que fou votada punt per punt,
resta del tenor literal següent:
El febrer del present any 2015 es va presentar la proposta de Delimitació d’espais i usos
portuaris per al port de Maó (DEUP).
Com diu la mateixa proposta, a la Memòria:
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“La nueva delimitación de la zona de servicio del puerto viene motivada por la necesidad
de contemplar la adaptación y posibilidades de desarrollo de las infraestructuras y
espacios portuarios para responder a las exigencias del tráfico de mercancías, pasajeros,
buques y embarcaciones que el abastecimiento y economía de Menorca demandan,
teniendo en cuenta el valor y escasez del territorio, la necesidad de operar en las mejores
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, y compatibilizando en lo posible los
distintos usos portuarios y urbanos, consiguiendo un espacio de calidad integrado en el
entorno y de interés para el ciudadano.”
Així, per tant, la proposta de DEUP que fa l’APB hauria de respondre a les noves
necessitats, i, per tant, adaptar els espais a aquestes noves necessitats. Al mateix temps,
ha d’incorporar de forma evident la necessitat de fer compatibles els usos portuaris i
urbans, amb l’objectiu de recuperar el dinamisme i el pols que facin del port una eina
d’impuls econòmic per a la ciutat.
Aquests objectius queden a mig camí; per tant, es fa necessari reconsiderar la proposta i
concretar el seu millor assoliment.
En definitiva, hi ha una demanda compartida per la immensa majoria de la societat
maonesa: que el port, la seva delimitació d’espais i la fixació dels usos no pot anar
independent de la visió i el model de ciutat. I que, per tant, requereixen grans consensos
per realitzar una proposta a llarg termini, que compti amb l’acord de la societat maonesa i
menorquina, i de les administracions principals, especialment l’Autoritat Portuària de les
Balears, com a institució competent, i l’Ajuntament de Maó, com a màxim garant de la
voluntat maonesa.
També és imprescindible la participació del Consell Insular de Menorca, ja que el port de
Maó és un dels principals motors econòmics de tota l’illa i una peça clau dins la proposta
que es pretén reprendre de Pla insular de la costa.
Ens pertoca -a la societat maonesa- definir, concretar i fixar un pla estratègic a llarg
termini, que neixi del màxim consens, respongui a totes les inquietuds i permeti un
desenvolupament econòmic i social del port que redundi en l’economia de la nostra ciutat i
de la nostra illa.
Per tot açò, proposam al Ple el següent acord:
1. Convertir la definició del Pla estratègic per al port de Maó en una prioritat clara d’aquest
consistori.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
2. Dotar el Consell Municipal del Port amb les eines necessàries per tal que sigui l’àmbit de
participació i decisió d’aquesta proposta. Aquest òrgan serà convocat en els propers dies,
amb la definició d’un cronograma concret de debat, per tal que aquest sigui debatut i
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aprovat.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
3. Instar l’APB a la seva màxima implicació i a l’aportació de la col·laboració tècnica
necessària per plasmar les voluntats que sorgeixin del debat públic.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
4. El Pla estratègic acordat serà remès a l’APB com a document d’al·legacions municipals
a la proposta de DEUP, previ acord del Ple municipal.
Acord aprovat amb 12 vots a favor (6 Ara Maó, 5 PSOE i 1 CMe) i 8 abstencions (PP)
5.Els quatre partits polítics de s’Ajuntament de Maó reconeixem la importància estratègica
del port pel futur de sa nostra ciutat i a tal fi, fem declaració expressa d’allunyar de la
contenda política tot el que faci referència al mateix, actuant tant des del govern com des
de l’oposició de forma conjunta, amb total transparència i amb plena participació de totes
ses forces polítiques ( que representen a tots els ciutadans), assumint que ses propostes e
iniciatives es coverteixen en projecte de s’Ajuntament de Maó i no només de s’equip de
govern.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
6. Atenent a s’actual legislació que lamentablement no possibilita sa presencia de
s’Ajuntament de Maó al Consell d’Administració d’APB.
Sol·licitar al Consell Insular de Menorca, que cedeixi o designi per ocupar el lloc que li
correspon en el Consell d’Administració d’APB a la Sra.Conxa Juanola, ja que en sa seva
condició de batllesa de la nostra ciutat entenem (al igual que s’ha fet en el passat mandat)
és la persona adient per defensar els interessos de Maó i de Menorca en el si de la
institució i a qui correspon liderar com a batllessa de Maó un projecte unitari i de ampli
consens polític i social pel futur del nostre port.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
El Sr. Tur explica i defensa la proposta conjunta presentada pels Grups Municipals d’Ara
Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol.

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:

SR. SPITZER DE C.ME: Nosaltres evidentment durant tota la campanya hem defensat el
paper del port com a motor econòmic tant de Maó com de tota l’ illa. Creiem que, avui en
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dia, el problema principal del port és la pèrdua de competitivitat; tenim un port que no és
competitiu; resulta imperatiu que cerquem una solució, encara que no tenim les eines ni
l’autonomia per, de forma unilateral, decidir què volem fem amb el port. Cert és que en els
darrers dos anys hi ha hagut un canvi de tònica amb Autoritat Portuària, situació a
mantenir i millorar perquè realment necessitem fer moltes actuacions. Creiem que el
Consell Municipal de Port és l’eina que ha de permetre traslladar la veu dels maonesos i
maoneses a Autoritat Portuària i sol·licitar aquelles inversions que creiem que són
necessàries. No hem d’ oblidar que el port de Maó ha estat una font d’ingressos enorme
per a Autoritat Portuària durant els darrers anys, però si mirem els ràtios d’ ingressos front
a la inversió rebuda aquesta darrera és molt minsa, a més d’ una sèrie d’ imposicions que
ens venen donades; el de Maó és un port comparativament diferent amb els de la resta de
Balears i és un port molt necessitat de noves inversions. Evidentment esteim a favor de la
proposta, creiem que és necessari un pla integral i ens agrada que açò s’hagi plantejat des
de l’inici del mandat perquè demostra que és una prioritat clara per a l’ equip de govern, la
qual cosa compartim i veiem amb bons ulls; estarem disponibles per a qualsevol tipus de
col·laboració i esteim oberts a participar el més activament possible en aquest procés.

SRA. REYNÉS DEL PP: El primer que he de dir és que m’alegra molt haver sentit el
reconeixement, tant del Sr. Tur com del Sr. Spitzer, quant a què en els dos darrers anys hi
ha hagut una millora per part d’ Autoritat Portuària perquè en campanya electoral no deien
el mateix. En segon lloc compartim l’esperit de la moció des de la doble convicció de la
importància del nostre port per a la nostra ciutat i també per a tota l’ illa de Menorca i
també quant al reconeixement de les mancances que té i que pateix i que, a més a més,
repercuteixen en el que és la ciutat, tot i malgrat els avanços experimentats en els darrers
anys que hem reconegut que també hi han estat. Dit açò hem de manifestar dos temes per
a nosaltres fonamentals; un, la necessitat de definir què significa per a vostès o per a tots
l’expressió “que neixi del màxim consens” i dos, el segon punt, quasi derivat de l’anterior,
com és l’esperit revisionista que ens envolta i que sembla que ens vol dur a la premissa
que tot el fet fins ara no té validesa o no és aprofitable; per tant, fets aquests dos
aclariments o advertències indicar que esteim totalment d’acord en fer feina en positiu, tots
junts, per deixar al marge la lluita política en el nostre port, per aconseguir que remant tots
junts duguem la rada maonesa al lloc que per història mereix i que els ciutadans
maonesos i menorquins necessitem. Al trobar-nos al començament del mandat és
comprensible i fins i tot plausible per part de la Sra. Alcaldessa i de la seva agrupació
d’electors la declaració d’intencions i les manifestacions d’objectius més o manco
agosarats, però, després, la crua realitat és la que és, i no és altra que el fet que ens
trobem davant d’una legislació que fa que les competències del nostre port no estiguin en
mans del nostre Ajuntament, ni tan sols de la nostra ciutat; per tant, i com hem intentat fer
nosaltres, esteim condemnats tant si volem com si no a entendre’ns amb Autoritat
Portuària; i nosaltres no tenim clar que açò no sigui bo atès que el port de Maó és
qualificat per nosaltres, molt encertadament, com un port d’interès general. Pensam en les
poques inversions que es fan però també hauríem de pensar en quina seria la nostra
capacitat d’ inversió, ara mateix, com a municipi, en el cas que la gestió del port fos
municipal, jo crec que seria bastant complicat. En els darrers temps al manco nosaltres
creiem que hem avançat, certament no tant com hauríem volgut, però hem fet camí,
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perquè, per damunt de la sortida fàcil de donar la culpa a Autoritat Portuària, que en té i
molta, el cert és que els autèntics responsables de la situació del nostre port som nosaltres
mateixos que no som capaços de tenir una postura majoritària, unànime és impossible,
sobre el que ha de ser el futur del nostre port, un port natural, amb una llarga història
cultural, militar, social i econòmica i on esteim convençuts que es poden dur a terme totes
les activitats que els maonesos desitgem i necessitem. I em permetran que faci ús d’ una
expressió marinera, mentre xerram, estudiam, analitzam, hem de continuar tots junts
remant cap a la mateixa direcció perquè, en cas contrari, ens trobarem fent el que es diu
una ciavoga, ciar i vogar al mateix temps, i la conseqüència d’aquesta actuació és
l’immobilisme; i si feim açò no ens mourem d’allà on esteim, i açò no ho podem permetre.
Per tant, res que objectar a la primera proposta d’acord, de fet, i açò és el trist i
preocupant, és molt similar a la que vàrem aprovar fa quatre anys per unanimitat, el Sr. Tur
ho recordarà. Quant a la segona proposta també ens sembla adient, tot i que volem
ll recordar alhora que també existeix una comissió composada per representants tècnics,
polítics i socials sorgida per acord del Consell Municipal de Port per estudiar i presentar
propostes a la Delimitació d’ Espais i Usos Portuaris (DEUP) i que per damunt de la seva
voluntat té serioses dificultats a l’hora de materialitzar el que és la seva composició i forma
de fer feina. Tal vegada quan apliquin el punt 6 e) de l’acord de govern per al mandat
corporatiu 2015-2019 del PSOE-Ara Maó on diu “Reconversió del Consell Municipal de
Port amb la designació d’una presidència experta i independent”, açò millorarà, ho dic
perquè en aquesta moció no en fan referència i suposo que dilluns en el Consell Municipal
de Port que han convocat en rallarem, espero que en rallem. I bé, pel que fa referència a la
màxima implicació i aportació tècnica per part d’Autoritat Portuària recordar que mai fins
ara s’havia aconseguit fer una presentació amb propostes incloses, parlo de la DEUP,
cosa que l’any passat sí va ser possible, però dit açò, bo és que demanem i puguem tenir,
si és possible, fins i tot una major implicació d’Autoritat Portuària; no em cansaré mai de
dir-ho, i açò ho hem de lluitar nosaltres; jo ho he intentat aquests dos anys i segur que
l’Alcaldessa també ho farà aquests quatre anys. Quant al paràgraf 4 em sembla un tant
agosarada la seva afirmació perquè tot i que es va demanar oficialment per escrit que
s’ampliés el termini per a la presentació d’al·legacions, no ens enganyem, si es vol fer una
feina seriosa i acurada per a la redacció d’aquest Pla estratègic entenem que requerirem
d’un període de temps que no podem ni volem quantificar, però que convindran que no
serà curt, i, per tant, açò pot significar que la presentació d’al·legacions quedi fora de
termini, o bé molts ens temem que açò sigui el que passi un cop més i tornem al que
dèiem al principi, que ens trobem d’aquí a quatre anys sense DEUP i pot molt ben ser
sense Pla estratègic, però bé, també esperarem a veure què passa. Per tant per arrodonir
la proposta que vostès presenten, nosaltres hem presentat les següents esmenes, que si
s’ incorporen a la moció la votaríem a favor:
-Suprimir l’apartat 4 de les seves propostes.
-Afegir un nou punt en el sentit que “L’Ajuntament de Maó fa seves les al·legacions
formulades i presentades per l’entitat “Associació PORT SOSTENIBLE” i que les mateixes
són assumides com a document base de feina inicial pel Consell Municipal de Port o la
comissió que hagi de redactar el pla estratègic”.
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-Un altre punt és que “Els quatre partits polítics de s’Ajuntament de Maó reconeixem la
importància estratègica del port pel futur de la nostra ciutat i a tal fi, fem declaració
expressa d’allunyar de la contenda política tot el que faci referència al mateix, actuant tant
des del govern com des de l’oposició de forma conjunta, amb total transparència i amb
plena participació de totes les forces polítiques ( que representen a tots els ciutadans),
assumint que les propostes i iniciatives es converteixen en projecte de l’Ajuntament de
Maó i no només de l’equip de govern.
-I un punt 4 que diu: “Atenent a l’actual legislació que lamentablement no possibilita la
presència de l’Ajuntament de Maó al Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, sol·licitar
al Consell Insular de Menorca, que cedeixi o designi per ocupar el lloc que li correspon en
el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària de Balears a la Sra. Conxa Juanola, ja que
en la seva condició de batllessa de la nostra ciutat entenem (a l’ igual que s’ha fet en el
passat mandat) és la persona adient per defensar els interessos de Maó i de Menorca en
el si de la institució i a qui correspon liderar com a batllessa de Maó un projecte unitari i
d’ampli consens polític i social pel futur del nostre port”.

SR. TUR DEL PSOE: Jo em quedo lògicament amb les posicions i amb el to positiu de tirar
endavant una proposta de consens, i màximament participada per aquests quatre grups
que conformam l’actual consistori, però sobretot també per entitats, col·lectius i gent que
ha de participar d’una forma activa d’aquesta definició. Jo entenc la definició de màxim
consens com una posició majoritària; és molt difícil que al port i a altres sectors hi hagi una
única, mateixa i exclusiva visió de la seva realitat, però sí que crec que tots podem
defensar una posició majoritària i, per tant, açò significa un màxim consens possible.
Quant als temes de port, considerem que alguns d’ ells han de tenir continuitat, com és el
cas de la inversió del varader que és prioritària i compartida per tots, i altres requeriran d’
un major debat, com ara el projecte de Cala Figuera. També reconeixem actuacions
importants realitzades en aquests dos darrers anys com el dragat o altres qüestions que
compten amb el vist-i-plau de tothom i que s’ han dut a terme amb una gestió molt
acurada. Quant a la presidència, nosaltres el que dèiem és que hi ha d’haver una
presidència tècnica que dugui l’element tècnic i després el Consell Municipal ha de tenir el
reflex de la posició política dels diferents grups polítics; per tant, açò ho xerrarem en el
Consell Municipal de Port, però sí que volem donar aquesta importància a les persones
que coneixen de forma important la realitat diària del port de Maó. Pel que fa a les
esmenes, votarem a favor de l’ esmena tercera atès que ja a l’ exposició de motius es
reconeix la importància estratègica del port; no votarem a favor de la seva primera esmena
que pretén la supressió del punt 4 de la proposta ja que volem que el Pla estratègic es
converteixi en part de la DEUP; i aquí faig un parèntesi, com deia la Sra. Reynés la DEUP
segueix la seva tramitació administrativa i certament des de l’ Ajuntament es va demanar l’
ampliació del termini de presentació d’ al·legacions, però, val a dir que en la primera reunió
que vàrem tenir amb Autoritat Portuària ens varen dir que no hi havia cap problema en
incorporar a la DEUP les primeres conclusions que surtin del Consell Municipal de Port.
Tots vostès saben perfectament que la Delimitació d’ Espais i Usos Portuaris és un
é la concreció de projecte; per tant, nosaltres proposem el manteniment d’ aquest Pla
Estratègic o línies estratègiques bàsiques acordades en el Consell Municipal del Port i
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ratificades pel Ple Municipal per tal de ser remeses a Autoritat Portuària com a document
d’ al·legacions a la proposta de Delimitació d’ Espais i Usos Portuaris. La seva segona
esmena no la considerem adient, atès que, sense cap dubte, les al·legacions de Port
Sostenible seran debatudes dintre del Consell Municipal de Port per fixar la seva posició
quant a aquest Pla Estratègic, igual que també ho seran les al·legacions presentades per
Amics de la Mar i els veïns de Cala Figuera. Per tant, en aquests moments, que el Ple
únicament assumeixi, a dia d’ avui, un sol document d’ al·legacions i que no es puguin
debatre tots els documents d’ al·legacions que en aquests moments hi ha damunt la taula,
no ho considerem adient. En el Consell Municipal de Port es podran debatre tots els
documents d’al·legacions que han presentat les diferents entitats, i d’aquell debat sortirà
un document consensuat com a proposta del Consell Municipal de Port. Probablement
moltes de les al·legacions presentades per Port Sostenible seran assumides, alguna
potser no, però pot passar el mateix amb altres al·legacions; s’ han de poder debatre
també les propostes d’ APEAM, ASMEN, dels diferents col·lectius que en aquests
moments estan participant en aquesta Delimitació d’ Espais i Usos Portuaris. I quant a l’
esmena número quatre li diré, Sra. Reynés, que aquesta mateixa setmana s’ha sol·licitat
al Consell insular la delegació en la Sra. Alcadessa, igual que es va fer amb vostè, de
representació per poder assistir amb veu i vot al al Consell d’ administració d’ Autoritat
Portuària; i alhora també s’ ha demanat a Autoritat Portuària que designi directament a la
Sra. Alcaldessa com a membre del Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, sense
delegació del Consell Insular, i s’ ha acompanyat aquesta sol·licitud d’ informe jurídic que
avala aquesta petició. Per tant, el que vostès demanen a l’ esmena quarta ja s’ ha fet
aquesta setmana. I quant al cronograma, en el Consell Municipal de Port de dilluns li puc
dir, Sra. Reynés, que presentarem una planificació clara quant a les accessibilitats
terrestres i marítimes, a les relacions de port-ciutat, a l’ anàlisi del sòl, dels diferents usos
portuaris, a l’anàlisi mediambiental i patrimonial del port, a l’ anàlisi de les diferents zones 1
i 2, dels amarraments i concessions, de grans temes claus que en aquests moments hi ha
com Cala Figuera, Estació Marítima, varador, Colàrsega, etc .. o de les relacions amb la
ciutat quant a aparcament, trànsit, Passeig marítim etc .. Aquest cronograma ens hauria
de dur a poder tenir importants debats que ens condueixin cap a una proposta estratègica
màximament consensuada.

SR. SPITZER DE C.ME: Sra. Reynés, jo no vaig dir que vostè no tingués bona relació amb
Autoritat Portuària, vaig dir que tenien bona relació però que Autoritat Portuària feia el que
li donava la gana; en qualsevol cas, no en van treure els fruits d’ aquesta bona relació. És
a dir, sí tenien bona relació però seguíem sense inversions i, al final, el que és important
és materialitzar-les. Creiem també que el Consell Municipal de Port és una bona eina per
traslladar la veu dels maonesos a Autoritat Portuària, però hem de donar-li rellevància; és
a dir, si Autoritat Portuària diu que no ha executat certes coses perquè no ha rebut
peticions, facem peticions a través del Consell Municipal de Port. També considerem que
aquest cronograma ha de ser el més exigent possible, és a dir, nosaltres no volem estar
sis mesos preparant un pla integral, després consensuar, després executar o intentar
cercar mesures d’unió amb Autoritat Portuària, volem intentar ser molt executius; per açò
nosaltres també en el Consell Municipal de Port intentarem desvincular certs temes per a
què es presentin de forma individual en lloc de col·lectivament perquè creiem que sinó
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podrem ser poc executius quant a certes coses. Quant a la DEUP nosaltres, gent del
nostre partit, vàrem presentar al·legacions; vàrem estar al costat de la gent de Cala
Figuera i dels diferents afectats dintre del port de Maó presentant al·legacions i intentant
donar-los tota la cobertura possible. Nosaltres considerem que és molt important involucrar
a tothom perquè nosaltres aquí som uns simples interlocutors i portaveus de la voluntat de
la gent. Crec que és important dotar el Consell Municipal de Port del major nombre de
veus; està clar que a nivell polític hi serem tots però també ha d’ haver-hi representació a
nivell comercial, a nivell social; vostè parlava de Port Sostenible, Sra. Reynés, però crec
que ha d’haver-hi tothom, no només Port Sostenible. Esteim a favor de tot el que diem
però no ens hem de quedar amb els detalls, hem de ser executius i intentar cercar una
solució.
SRA. REYNÉS DE PP: Sr. Spitzer, en els darrers dos anys s’han fet més inversions en el
port de Maó que en els darrers deu, per tant, ens han escoltat i s’ha fet el que Autoritat
Portuària tenia previst; abans que nosaltres governéssim sempre hi havia un però per part
de l’Ajuntament per a què no es duguessin a terme. S’ha aconseguit fer el dragat, tan
important per al port de Maó i per als maonesos i per a què tots els bucs arribin amb les
condicions de seguretat adequades; va costar molt però així hi tot ho vàrem aconseguir.
En dos anys també s’ha fet l’estació marítima provisional que vam dissenyar l’altre dia,
s’ha dissenyat un bulevard per a la zona de ponent , s’ ha fet la inversió del vial del Cós
Nou. Per tant, tot açò han estat inversions que hem anat avançant, inversions previstes, ja
pressupostades, però que no es duien a terme. També hem aconseguit finançament per a
les connexions port-ciutat; recordar aproximadament el 1.000.000 € per a les escales
mecàniques o en el cas que es canviï el projecte per als ascensors; açò ho hem
aconseguit en els últims dos anys. Per tant, crec que ens hem de donar l’enhorabona; i
em van comentar el Sr. Tur i la Sra. Alcaldessa en la darrera Junta de Portaveus que el
talant del Sr. Plaza els havia agradat i que estava predisposat a ajudar; per tant aquest
talant és el que jo havia percebut i per açò mateix, perquè l’actitud ha canviat d’Autoritat
Portuària creiem que en el tema del port hem de fer feina tots junts. Ara bé, atès que
vostès no estan d’ acord amb algunes de les esmenes que hem presentat, i nosaltres no
esteim d’ acord amb alguns punts de la proposta d’ acord de la proposta per vostès
presentada, demanaríem poder votar esmenes i proposta punt per punt.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que ens hem de felicitar tots perquè esteim d’acord, ens hem
de felicitar perquè ens uneix la preocupació per al port i per al disseny d’un futur que
afavoreixi la ciutat de Maó, el municipi i Menorca sencera. Per tant, per a nosaltres era
una prioritat posar en marxa ja accions concretes durant aquests 100 dies; esteim molt
contents que tots els grups ho vegin bé. Només comentar que l’enteniment amb Autoritat
Portuària no ha de ser només bo sinó que és imprescindible, i seguirem fent tanta feina
com hagin fet els equips de govern anteriors; dilluns dia 27, en aquesta sala i a les 19.00
h, es celebrarà el primer Consell Municipal de Port, per tant, ja es poden donar per
assabentades les persones que estiguin interessades en participar activament en aquest
Pla estratègic que ha de comptar amb el màxim consens i que ha de ser prioritari per a
tots.
A continuació es posen a votació, de forma separada, les esmenes presentades pel Grup
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municipal del Partit Popular a la proposta conjunta presentada pels Grups municipals d’
Ara Maó i del PSOE, amb el resultat més amunt transcrit.
I finalment es posa a votació, punt per punt, la proposta conjunta, que incorpora les
esmenes aprovades, amb el resultat que es detalla anteriorment.

13. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE en
relació a la Declaració de Maó com a ciutat contrària als desallotjaments (Exp.
SG3215MC0012)
El Ple municipal acorda aprovar la proposta conjunta que presenten els grups municipals
Ara Maó i PSOE en relació a la Declaració de Maó com a ciutat contrària als
desallotjaments, que fou votada punt per punt, i que a continuació es transcriu:
Declarar Maó com a ciutat contrària als desallotjaments per motius econòmics d'habitatges
que constitueixen primera residència per a unitats familiars
Les polítiques d'habitatge són una garantia de cohesió social en temps de crisi, una crisi
que ha comportat l'augment de l'atur, i, amb aquesta, milers de persones en una situació
límit, que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques, com el pagament del seu
habitatge habitual.
Des que va esclatar la crisi i fins al dia d'avui, el nombre d'execucions hipotecàries a tot
l'Estat espanyol han superat les 400.000.
En moments com aquests s'han de trobar solucions immediates i eficaces, solucions reals
als problemes que pateix la ciutadania, com és la situació que s'està produint a la nostra
ciutat, i a tot el conjunt de l'Estat espanyol, al voltant dels processos de desallotjaments de
famílies dels seus habitatges habituals. Hem d'evitar que les conseqüències de la crisi no
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, les famílies.
Ara més que mai són indispensables polítiques que donin garanties reals als afectats per
una situació d'insolvència, d'una manera immediata i per al futur. Les mesures adoptades
fins al dia d'avui han estat insuficients per resoldre o pal·liar la situació dels deutors
hipotecaris. Els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania i coneixedors
de primera mà dels seus problemes, no poden quedar de braços creuats.
Atès que l'explosió de la "bombolla immobiliària" que sobrevalora l'habitatge i que afecta
moltes famílies;
Atès que l'actual situació econòmica té, entre una de les seves conseqüències més greus,
la destrucció de l'ocupació i per tant la manca de recursos en les famílies, moltes vegades
amb les pèrdua del seu habitatge i una posterior deute perpètua amb les entitats
financeres, amb el conseqüent embargament de nòmines, afectant persones avaladores;
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Atès que les entitats financeres es beneficien de clàusules abusives en els préstecs
hipotecaris, i realitzen sobrevaloracions en les taxacions, així com que inclouen comissions
abusives i límits a la baixada d'interessos;
Atès que les polítiques públiques d'habitatge resulten subsidiàries de l'activitat privada, pel
que fa a usos del sòl i habitatge, i atès que hi ha parcs d'habitatge públics buits;
Atès que l'article 47 de la Constitució Espanyola estableix que tots els ciutadans i
ciutadanes tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat, i que la Constitució exhorta
als poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents
per fer efectiu aquest dret, I regula la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per
impedir l'especulació;
Atès que més enllà de la necessitat de canvis legislatius i mesures polítiques i jurídiques
que s'han de realitzar en l'àmbit europeu, estatal i autonòmic, no podem estar indiferents
davant aquest drama que afecta famílies de la nostra ciutat;
Per tot açò, proposam al Ple el següent acord:
Proposam al Ple de l'Ajuntament de Maó que adopti el següent acord, per fer front als
desallotjaments, per motius econòmics, de primeres residències o habitatge habitual per a
unitats familiars.
1.

Declarar la ciutat de Maó com a ciutat contrària als desallotjaments d'habitatges
familiars habituals o de primera residència i aprovar el següent protocol d'actuació.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

2.

Constituir una Comissió de Seguiment, formada per l'àmbit polític municipal, les
associacions veïnals i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i convidar-hi,
quan es consideri convenient, tècnics responsables, i que tengui els objectius
d’analitzar l'evolució del tema i proposar mesures a escala municipal, per garantir el
dret a un habitatge digne.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

3.

Acordar amb les direccions dels bancs i caixes la realització d'un cens dels habitatges
buits a Maó, conseqüència d'un impagament hipotecari i/o provinents d'un
llançament, i negociar també la resta del parc d'habitatges no venuts, que estiguin
en mans de les entitats financeres i/o que tenguin com a titulars persones
jurídiques, per poder oferir aquests habitatges de lloguer social assequible, i instar
el Govern de l’Estat perquè desbloquegi la recàrrega en l'Impost de béns immobles
(IBI) o altres mesures que marqui la llei.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
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4.

Sol·licitar a les entitats financeres que operen a Maó la suspensió dels expedients de
desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs, per tal de poder
cercar, així, solucions alternatives amb la intermediació de l'Ajuntament.
Acord aprovat amb 11 vots a favor (6 Ara Maó i 5 PSOE), 8 vots en contra (PP) i 1
abstenció (C.Me), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
La Sra. Reynés del PP explica el seu vot desfavorable quant a aquest punt en el sentit
que la paralització dels procediments judicials en curs, per un tema de seguretat
jurídica, no és possible.
El Sr. Spitzer de C.Me explica el seu vot d’ abstenció indicant que aquest punt és tan
sols una simple declaració d’ intencions que no pot tenir repercussió real; indica que per
molt que es voti a favor o en contra un procediment judicial ha de seguir el seu curs.

5.

Sol·licitar a les entitats financeres que formin part de la Comissió de Seguiment.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

6.

Crear el Servei de Mediació, per tal d’informar i atendre els afectats en processos
d’execució i analitzar les diverses situacions específiques generades pels processos
judicials d'execució hipotecària, i fer propostes concretes d'intervenció, seguint les
directrius marcades per la Comissió de Seguiment i traslladant, també, tota la
informació a la referida Comissió.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

7.

Realitzar una campanya d'informació a la ciutadania sobre els seus drets en els casos
de processos judicials d'execució hipotecària i sobre els seus drets d’ informació en
relació amb les entitats financeres.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

8.

El compromís de promoure de manera efectiva, des d'aquest Ajuntament, polítiques
d'accés a habitatges dignes, tot posant a disposició de la ciutadania els habitatges
de la seva titularitat, prioritàriament en règim de lloguer social.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

9.

Sol·licitar al Govern de la nació la modificació de la Llei hipotecària; un canvi legislatiu
urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les
necessitats de les ciutadanes i ciutadans afectats, i que reculli, al mateix temps, la
Recomanació del Parlament Europeu, aprovada el juny del 2013, basada en l'
Informe sobre habitatge social, en el sentit que la normativa europea "Inclogui
processos de renegociació del deute o la dació en pagament per als deutors o
famílies en situació de fallida". Per tant, i en definitiva, que s'acceptin les propostes
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de la Iniciativa Legislativa Popular presentada davant el Congrés dels Diputats per
la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Acord aprovat amb 12 vots a favor ( 6 Ara Maó, 5 PSOE i 1 CMe), i 8 abstencions
(PP), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

10.

Donar suport, com a Ajuntament, a totes les iniciatives, plataformes i espais de debat
en defensa del dret a un habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi, tot
destacant, al mateix temps, el paper de la PAH Menorca.
Acord aprovat amb 12 vots a favor ( 6 Ara Maó, 5 PSOE i 1 CMe), i 8 abstencions
(PP), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

11.

Des d'aquest Ajuntament de Maó, tots els grups polítics municipals ens adherim a les
propostes de la PAH de Menorca i ens comprometem a treballar per dur a terme el
present protocol d'actuació vinculant que es recorda.
Acord aprovat amb 12 vots a favor ( 6 Ara Maó, 5 PSOE i 1 CMe), i 8 abstencions
(PP), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

12.

Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri d'Economia,
al Ministeri de Justícia, als grups polítics del Congrés i del Senat; a la Presidència
del Govern de les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears i als seus grups
parlamentaris; al Defensor del Poble espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca de Menorca; a les entitats polítiques, socials, econòmiques i financeres
afectades; i a les associacions de veïnes i veïns de la ciutat de Maó.
Acord aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

El Sr. Pons explica i defensa la proposta conjunta presentada pels Grups Municipals d’Ara
Maó i el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.ME: Nosaltres, des de Ciudadanos de Menorca, esteim a favor de la
declaració de Maó com a ciutat contrària als desallotjaments, però creiem que pot ser una
mesura un poc innòcua i de realment poca pressió. Tots sabem que açò és un debat que
s’ha d’ elevar al Congrés dels Diputats que és l’òrgan que realment té capacitat per canviar
la legislació actual, adequar-la a la legislació europea, i poder acceptar certes coses que
demana la Plataforma d’ Afectats per la Hipoteca (PAH), com ara la dació en pagament.
Nosaltres, des de Ciudadanos de Menorca, evidentment, esteim a favor d’açò, tenim
propostes al respecte. Ens sembla bé crear una Comissió de seguiment formada per
l’àmbit polític, ciutadà i entitats financeres; ens consta que s’ han fet algunes actuacions en
aquest sentit. També esteim a favor de fomentar mesures no coercitives per a la
incorporació al mercat d’habitatges que estan deshabitats ,sembla certament lògic sempre
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que no hi hagi gravàmens. La declaració de Ciutat contra els desallotjaments que s’ha fet a
molts de municipis, és gairebé igual a la plantilla que surt a la pàgina web de la PAH;
nosaltres considerem que és una mesura estètica polida, però entenem que també hem de
ser més executius en aquest punt i que hem d’ intentar proposar coses factibles; així i tot,
hi esteim a favor.

SRA. REYNÉS DEL PP: En primer lloc dir que el desig del grup municipal del Partit
Popular seria, com no pot ser d’altra manera, que Maó fos una ciutat lliure de
desnonaments, o, com vostès diuen a la seva moció, una Ciutat contrària als
desallotjaments, i precisament, per açò, aquest Ajuntament, durant l’ anterior mandat, mai
es va quedar de braços creuats quant a aquest tema. Els puc assegurar que nosaltres
vàrem fer feina quant a aquest assumpte, i ho vàrem fer amb mesures de recolzament a
les famílies més vulnerables posant al seu abast un Servei d’ Orientació jurídica a través
del programa de voluntariat de l’ Ajuntament; també vàrem signar un conveni amb el
Col·legi d’Advocats de Balears pel que es creava una oficina d’intermediació hipotecària; l’
Ajuntament de Maó fou l’ únic ajuntament de l’ illa que va signar aquest Conveni, jo vaig
presentar aquesta iniciativa a una reunió de batlles per poder-lo signar conjuntament a
nivell insular, però cap altre ajuntament el va voler signar; després algun ajuntament es va
voler incorporar, però nosaltres ja havíem signat aquest conveni, per tant, crec que
després van fer passes ells tots sols amb el Col·legi d’Advocats; vull recordar que aquest
és un servei gratuït de suport i d’assessorament en matèria d’execucions hipotecàries, i
pensem que seria interessant seguir fent feina per reforçar aquesta oficina, no crear una
oficina de mediació nova, sinó poder modificar o incorporar algunes millores en aquesta,
perquè si ja està constituïda no fa falta fer-ne una altra, sobretot perquè pugui arribar a
donar un servei efectiu d’intermediació amb entitats bancàries, peça clau segons el que és
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; ara bé, el que haurem de fer és cercar la fórmula
jurídica per poder-ho fer, ja que tot i la voluntat de servei que tenim com a ajuntament i
com a administració més propera, tenim limitacions importants derivades del nostre marc
competencial i, a vegades, també, d’una carència de mitjans. Per tant, nosaltres estaríem
d’acord en reforçar l’oficina existent sense que hi hagi necessitat de crear un nou servei de
mediació; i no només açò, sinó que també l’anterior equip de govern va presentar una
moció en aquest Ple sol·licitant la modificació de la llei per tal que establís l’ exempció de
pagament de plusvàlues quant als titulars dels immobles objecte de desnonaments, i que
es va aconseguir a través de l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2014. A més, també vàrem
habilitar un servei d’informació i ajuda per retornar l’import d’aquest impost procedent
d’execucions hipotecàries i dacions en pagament amb efectes retroactius des d’1 de gener
de l’any 2010. Aquesta notícia apareix a la pàgina web de la PAH de Menorca; vull fer
constar que jo he dit que a la pàgina web de la PAH no es fa referència a aquesta oficina
d’ intermediació hipotecària, la qual cosa ha generat certa polèmica, però efectivament és
així; per preparar aquesta moció vaig accedir a la pàgina web de la PAH i realment no ho
vaig veure, no ho vaig dir amb cap mala intenció, sinó perquè quanta més publicitat
s’hagués fet a aquesta oficina a més gent hagués arribat. A vegades nosaltres també hem
sentit frustració per no poder ajudar a totes les persones que ho necessitaven, la qual cosa
no impedia que cerquéssim solucions, fórmules, eines o mitjans que milloressin l’eficàcia
de les nostres intervencions i alleugerissin, en la mesura de les nostres possibilitats, la
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situació del major nombre de famílies afectades per aquest problema. A través de
gestions amb l’IBAVI vàrem aconseguir tenir dos pisos de protecció oficial per destinar a
lloguer social quant als quals el lloguer és pagat per l’ Ajuntament i les persones que els
habiten només han de pagar els consums. Amb aquesta finalitat també vàrem signar un
conveni amb Endesa, vàrem ser el primer ajuntament en signar-lo a Menorca, a petició
nostra, i després el varen signar també altres ajuntaments. També vàrem signar convenis
amb Càritas per agilitzar el pagament d’ ajudes d’ emergència, algunes d’ elles d’
habitatge, tant d’ hipoteca, com de lloguer. També vaig gestionar personalment amb el
gerent de l’IBAVI poder aconseguir a través d’una gestió molt ràpida i sempre que hi
hagués sentència judicial, habitatges per evitar que famílies amb processos judicials
d’execució hipotecària o de lloguer quedessin al carrer; i un parell de vegades ens vàrem
trobar que, una volta fets els tràmits i tenir el pis adjudicat, les persones que es trobaven
en aquesta situació havien arribat a un acord amb la propietat o bé amb el banc. Esperem
que el Govern Balear actual doni continuïtat a aquesta eina perquè per a nosaltres va ser
molt positiva. Vàrem dur a terme també des de l’àrea de Serveis Socials i des d’Alcaldia
una labor de mediació que no vàrem publicitar, perquè tampoc fa falta publicitar certes
coses, emprant diferents fórmules i procediments, com ara remissió d’escrits, contactes
telefònics i reunions de feina per traslladar les nostres propostes a les entitats financeres,
que he de dir que sempre han estat obertes a ajudar en la mesura de les seves
possibilitats, com a mínim a nivell local, i també segons l’avançat que estigués el
procediment d’execució hipotecària. Per tant, i després d’aquesta exposició de motius faig
autocrítica, crec que el que ens ha faltat ha estat donar la suficient informació als
ciutadans, tot i que ho hem publicat a través de la pàgina web i a través dels mitjans de
comunicació, però mai és suficient, i crec que entre tots hem de seguir fent feina en aquest
sentit. I una de les propostes que nosaltres presentem també, i quant a la qual ja vàrem fer
és la de tirar per endavant la signatura d’ un protocol entre l’ Ajuntament de Maó, el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i els Col·legis d’ Advocats i de
Procuradors de les Illes Balears per a la detecció de clàusules abusives atès que s’estan
aconseguint dacions en pagament i en funció de la situació familiar que hi pugui haver s’
aturen molts desnonaments. Aquest protocol ja el té signat l’Ajuntament de Palma i
nosaltres vàrem fer les primeres gestions; el personal de Serveis Socials en té tota la
informació. Sol·licitem poder votar la proposta punt per punt perquè quant a alguns punts
no esteim a favor.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Sr. Spitzer, Sra. Reynés, nosaltres pensem que la funció de
l’Ajuntament és la d’ estar molt a prop de la ciutadania, tan a prop com es pugui;
evidentment, no podem legislar moltes coses, el govern central del PP sí que ho pot fer i
també ha rebut algun toc d’atenció de la Comissió Europea en aquest sentit en matèria
d’habitatge. Nosaltres presentem mesures concretes; presentem la mesura, per exemple,
de crear un servei de Mediació perquè no el tenim, és a dir, no hi ha personal adscrit a
aquest servei, no hi ha personal format, ningú en sabia gran cosa. Per altra banda, el
Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats contemplava assessorar, no mediar; i
assessorar vol dir que hi anava una persona afectada, una família afectada, explicaven
que efectivament tenien un problema amb el banc i aquí s’acabava la col·laboració. Per
tant, el que necessita una família afectada és que no només li diguin que té un problema
amb el banc sinó que li diguin què és el que ha de fer, quins papers ha de fer i que li facin
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aquests papers, i que l’acompanyin. És un procés llarg, és un procés molt dur, és un
procés molt feixuc que comporta, ho poden demanar, no només un patiment econòmic, un
patiment mental, també comporta un patiment físic, perquè és un procés llarg, perquè no
és fàcil arribar a un acord amb els bancs; a jo em fa gràcia que vostè digui, Sra. Reynés,
que els bancs fan cosa en la mesura de les seves possibilitats; els bancs tenen moltes
possibilitats, tantes que els hem rescatat amb 60.000 milions d’euros dels quals no en
veurem gaire. Jo crec que aquestes mesures que presentem, la creació d’una comissió,
un pla d’habitatge, la creació del servei de mediació, la signatura d’ un conveni amb els
bancs, un conveni en base al qual els bancs jo crec que en sortiran prou beneficiats, són
mesures molt concretes, són mesures efectives i que suposen una passa petita però una
passa important per a què les famílies deixin de patir. Vull recalcar que el Conveni signat
amb el Col·legi d’Advocats quedava molt curtet, i no dubto de la seva bona intenció, però
no va ajudar gaire. I quant al tema de les plusvàlues, les plusvàlues sobretot van afavorir
els bancs que són els que van rebre bons descomptes.

SR. SPITZER DE C.ME: Esteim d’acord amb tot el que vostè ha dit, Sr. Pons, però,
seguim dient que hem d’ elevar aquest debat al Congrés dels Diputats que és on
realment es podem prendre decisions en aquest sentit que incideixin en la vida dels
ciutadans. Nosaltres des d’aquí podem fer un servei de Mediació, ens sembla molt bé, tot
el que sigui ajudar a petita escala ens sembla perfecte, però no és on realment podem
canviar les coses, i d’ açò en són conscients els membres de la PAH. Nosaltres som
partidaris d’ ajudar en la mesura del possible. Les entitats financeres, com la Sra. Reynés
ha dit, crec que a nivell local poden tenir bona predisposició, però, desgraciadament, el
director d’una entitat financera avui en dia té molt poc marge de maniobra, tot ve bastant
tancat. Creiem en la mediació com a mesura preventiva abans d’arribar a un judici; alhora
nosaltres defensem la separació entre el poder judicial i l’ estament polític perquè creiem
que en aquest punt ja no hem d’ incidir; el que sí hem de fer és fer feina per poder canviar
les lleis, i repetesc, aquesta llei en concret s’ha de treballar en el Congrés dels Diputats.
Posada la proposta a votació, punt per punt, resulta aprovada amb el resultat més amunt
detallat.
14. Proposta que presenta el grup Municipal C.Me sobre la creació d’una eina de
consulta telemàtica ciutadana (SG3215MC00013)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Spitzer per tal d’incloure a l’ordre del dia la
proposta que presenta el grup Municipal C.Me sobre la creació d’una eina de consulta
telemàtica ciutadana, consistent en el desconeixement dels terminis per presentar les
propostes amb temps suficient per tal de ser incorporades a l’ordre del dia i que fou
aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
Municipal per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de la corporació, ACORDA
aprovar l’anterior proposta que a continuació es transcriu:
El pasado 24 de mayo las urnas constataron que los ciudadanos de Mahón solicitaban
cambios. Cambios en la conformación del consistorio, ampliando el espectro de idearios
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representados; cambios en la manera de tomar decisiones, sin decretos unilaterales y
buscando mayorías amplias; cambio en el talante político donde no haya lugar para las
negativas o descarte de propuestas sin más razón que el “color” de quien las presenta,
cambios en la profesionalidad de los políticos, quienes deben ser los mas aptos para
hacerse cargo de sus respectivas carteras y con responsabilidad sobre las mismas.
Creemos que, en esta ola de cambio, la participación ciudadana y la transparencia real y
efectiva son ejes vertebradores para una democracia sana, equilibrada y con voluntad real
de gobierno para todos.
Los ciudadanos no deben ser espectadores de la vida política con una única voz cada
cuatro años. La desconexión de las decisiones del consistorio genera pérdida de confianza
en los cupos políticos y frustración a quien deja de sentirse representado. El ejercicio de
consultas ciudadanas para temas concretos es el mejor ejemplo de democracia real donde
realmente puede dar su opinión la mayoría evitando de ese modo polémicas poco
rentables que solo desperdician recursos públicos deshaciendo cada cambio de gobierno
lo realizado por el equipo anterior.
Independientemente de la opinión de los técnicos cualificados en sus correspondientes
áreas, la opinión del ciudadano expresada de forma directa debería también ser
considerada como imprescindible. Sino para los temas técnicos, sí para los asuntos
políticos.
La sociedad actual es lo suficiente madura tanto técnica como culturalmente como para
poder afrontar este reto y responsabilidad con garantías. Las consultas ciudadanas deben
convertirse en algo habitual en la vida de los mahoneses y mahonesas cambiando así el
paradigma de la interacción con las decisiones del ayuntamiento; de meros espectadores
a actores principales.
El principal reto para la implantación de este tipo de herramientas es la identificación del
ciudadano para poder garantizar la identidad votante y la unidad del voto.
Afortunadamente en Mahón este punto está solventado puesto que ya existe y está en
funcionamiento desde hace varios años una “carpeta ciudadana” que ya incorpora
medidas de identificación del usuario para la realización de los trámites disponibles.
Es un cambio que se puede llevar a cabo fácilmente si hay voluntad para ello. Vamos a
dar a la ciudadanía el cambio que ha pedido.
Por este motivo el Grupo Municipal de Ciudadanos de Menorca presenta la siguiente
propuesta de acuerdo:
Ampliar la carpeta ciudadana con las capacidades para realizar consultas ciudadanas.
Creación de un grupo de trabajo para definir las necesidades y funcionamiento de la
herramienta.
Dotar a dicho grupo de trabajo de las herramientas necesarias para lleva a cabo dicha

1.
2.
3.
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tarea.
Definición de una hoja de ruta y calendario para implantación de la misma que será
aprobado por el pleno.

4.

El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos
de Menorca.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Subscrivim totalment la proposta presentada per Ciudadanos de
Menorca perquè la intenció d’ aquest equip de govern, a part de continuar amb els
projectes que ja estan en marxa de la Línia Verda que permet comunicar incidències a
l’Ajuntament a través del mòbil, o de continuar amb els Consells municipals ja estructurats
o amb els de nou format, com ara el Consell municipal de Barri, és la de trobar noves
formes de participació i posada en comú de projectes, aprofundint en el Reglament de
Participació Ciutadana, de la ma de la societat civil maonesa, associacions de veïns,
associacions empresarials, sindicals etc. A part d’això és més que evident que s’han de
desenvolupar les eines que posem a l’abast del ciutadà mitjançant les noves tecnologies
per la qual cosa ja esteim cercant amb el servei d’informàtica del propi Ajuntament i amb la
complicitat de SILME SA, com no pot ser d’altra manera, la forma de poder culminar un
procés de renovació en aquesta àrea i complir tots els requisits de la Llei de
Transparència. En aquest sentit la pàgina web de la corporació és una eina clau i desitgem
arribar més enllà amb la participació activa de la ciutadania a través de nous canals ,
inclosa la proposta que ens presenta avui mateix Ciudadanos de Menorca de poder fer
consultes ciutadanes quant a temes diversos via telemàtica. Per tant, nosaltres subscrivim
la seva proposta, Sr. Spitzer, i esteim fent feines quant a açò.

SRA. NOVAL DEL PP: Bé, com no pot ser d’altra manera, el Grup Municipal del Partit
Popular també està totalment d’acord amb la proposta que duu a aquesta sessió plenària
Ciudadanos de Menorca; de fet, ve un poc a donar continuïtat al treball realitzat durant l’
anterior mandat. En aquest sentit és just reconèixer la feina que va dur a terme el nostre
company Sr. Alejandro Sanz des de l’ àrea de Noves Tecnologies; en els dos darrers anys
vàrem ser capaços d’ incorporar noves tramitacions a través de la Carpeta Ciutadana; cert
és que podíem facilitar tots els certificats de viatge i de residència però vàrem poder
implantar nous tràmits vinculats a l’ àrea d’ urbanisme quant a llicències; també vàrem
posar en marxa l’ aplicació de la Línia Verda, eina que crec que tots compartim que és
molt interessant. També vàrem penjar a la pàgina web el Pla General i el catàleg de
Protecció Arquitectònica. Com he dit, nosaltres recolzarem lògicament aquesta proposta;
de fet, en el nostre programa electoral ja dúiem algunes línies relacionades amb les noves
tecnologies i amb la implantació de nous tràmits que considerem interessants. Si es crea
aquest en o grup de treball dir-los que esteim disposats a formar-ne part i a participar-hi;
quan estàvem en el govern nosaltres teníem algunes propostes en fase d’ esborrany que
contemplaven determinades millores: la gestió via mòbil d’ aparcament, les càrregues i
descàrregues, les places de minusvàlids, o, fins i tot, poder consultar per part dels tècnics
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en quina situació es trobaven els expedients urbanístics, perquè com podrà veure la Tinent
d’ Alcaldia d’ Urbanisme la major part de les consultes que arriben a aquest departament
són quant a l’ estat de tramitació dels expedients. Així idò, considerem que seria
interessant recollir aquestes propostes. Cert és que les noves tecnologies avui en dia ja
no són el futur, ho he dit moltes vegades, són el present, però no podem oblidar totes les
persones que no tenen ni internet ni xarxes socials, per tant, hem de veure, entre tots, com
podem gestionar la participació on line però també la participació per poder arribar a
quantes més persones millor. En el cas de les noves tecnologies crec que és oportú
assessorar-se bé ja que és un camp molt estens; compartimentar o separar perfils de
xarxes o fins i tot continguts a vegades no és positiu ja que és complicat que un perfil arribi
a molta gent i, per tant, crec que s’ han de tenir les coses clares. També vull recalcar, com
ha indicat la Sra. Reynés, portaveu del nostre grup, que a la pàgina web municipal on
abans hi havia l’ Ajuntament informa, que érem tots, ara posa l’ Equip de Govern informa, i
que el Consell Insular aquests darrers dies s’ ha presentat en societat a les xarxes socials i
pai a l’ oposició, per tant, crec que és just que si tots treballem en pro d’ aquesta
transparència i de facilitar l’accés a la pàgina web o xarxes socials també l’oposició pugui
disposar d’un espai com succeeix en el Consell Insular. Com he comentat anteriorment
des del Grup Municipal del Partit Popular ens oferim a col·laborar en tots els grups de
treball o espais de difusió d’informació que consideri oportú l’equip de govern, perquè crec
que és positiu per a tots i que ajuda a què ,efectivament, la societat vegi que tots esteim
intentant treballar per millorar aquesta transparència i participació ciutadana.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

15. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal PP sobre les obres d’Autoritat Portuària de
Balears als molls de Sant Antoni (SG3215RU0001)
Como consecuencia de las obras de ejecución de nuevos muelles por parte del
concesionario de APB, Marina Menorca, en S’altra Banda del puerto de Mahón, se
procedió al derribo y retirada de diferentes muelles que ya formaban parte del paisaje y la
idiosincrasia de nuestro puerto, entre los cuales se encontraba el existente en la cala Sant
Antoni y que databa de la década de los años 30.
Dicha actuación provocó un hondo malestar entre los vecinos de la zona que trasladaron
su queja tanto al equipo de gobierno como a la oposición del anterior consistorio. Como
consecuencia de todo ello se celebró una reunión con los vecinos afectados y así como
con representantes de la concesionaria y el Sr. Jesús Fernández de APB. En dicha
reunión se acordó que antes del verano de 2015, APB construiría una rampa para
embarcaciones y reformaría y consolidaría el muelle que fue demolido sin justificación
alguna y que era punto de encuentro y de baño de los vecinos de la citada cala.
Actualmente nos encontramos en plena temporada estival y lamentablemente
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constatamos que los compromisos contraídos no se han cumplido causando un grave
perjucio para los vecinos, que así no lo han trasladado.
Por todo ello, rogamos a la Sra. Alcaldesa y a su Teniente de Alcaldía de Promoción
Económica, responsable de puerto, que inste a la Autoridad Portuaria de Baleares, para
que proceda al cumplimiento de forma inmediata de los acuerdos en su día alcanzados
con los vecinos de la cala Sant Antoni.

De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Botella explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres hem fet una consulta verbal en aquest cas, la podem fer
per escrit, però se’ns ha informat que efectivament el moll històric es referà en breu, tot i
que dins el projecte bàsic de Marina Menorca no estava contemplat, que també es farà
una rampa per donar solució a entrades i sortides des de la mar que estava fora de
projecte, que es recuperarà el pantalà número 43 que es veu que també s’havia anul·lat, i
que la plataforma de bany hi serà de manera imminent ja iniciades les obres per a la seva
reposició. Nosaltres teníem coneixement també de la preocupació dels veïns; el problema
s’ ha fet més evident durant l’ estiu. Ara bé, per part d’ Autoritat Portuària ens han dit que
no hi ha cap problema i que açò es resoldrà en breu.
Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre la situació de la demolició de la
Aldea Turística de Cala Llonga (SG3215PR0012)
El pasado 4 de mayo se aprobó por Junta de Gobierno Local la propuesta de demolición
definitiva de la parcela 1076 de Cala Llonga, promoción que todos conocemos como la
Aldea Turística de Cala Llonga o comúnmente el “mamotreto”.
Tras numerosas reuniones mantenidas por el anterior equipo de gobierno con los actuales
propietarios y una vez solventados los problemas judiciales que dicha parcela ha tenido,
se acordó la ejecución de los trabajos antes de diciembre de 2015, informando
previamente a los vecinos afectados, y fue por ello que dieron entrada a la documentación
inicial necesaria.
Visto el escrito, del pasado 19 de junio de 2015, formulado por la actual propietaria de los
terrenos, la entidad BBVA S.A., a través del que se facilitaba la copia visada del proyecto
de demolición y se solicitaba conformidad para la ejecución de la demolición y sin que nos
conste que hayan tenido respuesta y sabiendo la situación de los vecinos de la Aldea, sin
que tampoco tengan constancia de ningún acercamiento entre la entidad y el actual equipo
de gobierno, es por estos motivos que preguntamos a la Sra. Alcaldesa:
1.

¿En qué situación se encuentra la demolición de la Aldea Turística de Cala Llonga?

2.

¿Cuándo está previsto que se inicien los trabajos? ¿Se facilitará una prórroga tal y
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como solicita la propiedad?

De conformitat amb l’article 94 del ROM la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

SRA. ANTONIO DEL PSOE: L’escrit a què fan referència és de dia 19 de juny; dia 1 de
juliol l’arquitecte municipal va emetre informe favorable quant al projecte de demolició; es
va fixar una reunió amb els representants dels veïns a celebrar dia 21 d’aquest mes per
tractar aquest tema d’inici i programació dels treballs, entre d’ altres a tractar, però per
coincidències d’agenda la reunió s’ha traslladat a la setmana que ve; la part propietària
està informada, està pendent de les conclusions d’aquesta reunió per programar aquestes
feines; el servei jurídic està treballant en la resposta quant a la sol·licitud de pròrroga, i
atès que aquestes reunions tindran lloc dintre de la setmana que ve, tots els detalls de les
mateixes els els faré saber a la propera Comissió informativa.

A les 21: 35 hores, la regidora, Sra. Isabel López Manchón, del PSOE, abandona la sessió
plenària per motius laborals.

Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre la reunió amb Autoritat Portuària
de Balears (SG3215PR0013)
El puerto de nuestra ciudad es un pilar básico tanto para la economía como para la
sociedad mahonesa, como así lo han reconocido todos los grupos políticos que han
concurrido a las pasadas elecciones municipales. Aún así, desgraciadamente, podemos
convenir con independencia de criterios políticos e ideológicos, y a pesar de los avances
experimentados en el trascurso del pasado mandato, que es una asignatura pendiente
para nuestro Ayuntamiento y para toda la ciudad.
Habiendo tenido conocimiento de que se ha producido una reunión, si no más, entre
representantes del equipo de gobierno municipal y el presidente y otros responsables de
Autoridad Portuaria de Baleares, y atendiendo a que es este un tema crucial para el futuro
de nuestra ciudad y que afecta a todos los ciudadanos y por tanto también a todos los
grupos políticos, y que tal y como indicaba el equipo de gobierno de Ara Maó y el PSOE: “
el futuro del puerto debe surgir del consenso de toda la ciudadanía”.
Atendiendo también a los criterios de trasparencia, tan reclamados por la ciudadanía y que
tanto han enarbolado los miembros del equipo de gobierno, y desde la sorpresa de que
todavía no se haya informado del contenido y resultado de estas reuniones, máxime
cuando en las mismas se han tratado temas de inversiones importantes para nuestra
ciudad, es por lo que solicitamos a la Sra. Alcaldesa:
Que informe al plenario de la corporación municipal del contenido de las reuniones

1.
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mantenidas entre los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Mahón y APB.
Que exprese si tiene voluntad de que a reuniones de honda trascendencia para el
desarrollo de nuestro puerto, y como consecuencia de la ciudad, invitará en el futuro
a participar a miembros de todas las fuerzas políticas representadas en el
consistorio al objeto de formalizar unas bases de actuación que conduzcan y
propicien a resoluciones de verdadero consenso.

2.

De conformitath amb l’article 94 del ROM el Sr. Botella explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA: Efectivament, Autoritat Portuària va demanar mantenir una reunió
amb l’equip de govern, va ser una reunió molt cordial, tot i que érem conscients que
estaven pendents dels canvis dins d’Autoritat Portuària, per tant, es van tractar temes en
general i no tan concrets com els temes de les inversions. Sí que els vàrem traslladar la
preocupació de l’equip de govern quant a la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris perquè
nosaltres trobem que s’ ha de reconsiderar i analitzar des d’ altres punts de vista; hi va
haver total disposició per part del Director d’Autoritat Portuària en col·laborar amb
nosaltres, i es va acordar que en el termini de dues o tres setmanes, just tinguessin els
canvis pertinents dintre d’ Autoritat Portuària, ens tornaríem a trobar per analitzar ja una
mica més amb detall tots els punts. Dilluns es reunirà el Consell municipal de Port i
després, tot d’ una, convocarem una reunió amb Autoritat Portuària. Per descomptat que
se’ls informarà del resultat d’ aquestes reunions.

Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre la situació dels menjadors
escolars (SG3215PR0014)
Els darrers mesos, alguns del partits polítics que ara ostenten responsabilitats de Govern a
l’Ajuntament de Maó, varen manifestar la seva preocupació per una hipotètica situació de
malnutriment en alguns fiets en situació escolar.
De fet, en el programa de govern firmat pels actuals partits que governen a l’Ajuntament de
Maó, es fa una referència clara a aquest assumpte.
Arran de la informació que se’ns ha donat a la Comissió informativa de Serveis Socials,
Demanem a la Sra. Alcaldessa:
Quantes peticions s’han rebut a l’Ajuntament de Maó per atendre les necessitats
escolars detectades?
Quines fórmules alternatives als menjadors escolars s’han establert per atendre les
possibles peticions?

-
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De conformitat amb l’article 94 del ROM la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: És evident que el pressupost d’ajudes ve de dues vies, de
l’Ajuntament i del conveni abans esmentat. Peticions derivades d’escoles no n’hi ha una
sinó moltíssimes, i jo aquí és on m’he alarmat, i crec que l’alarma és compartida, espero.
Després d’aquests 21 dies que duc en el càrrec volia trobar un diagnòstic de la situació, si
més no perquè la inversió en ajuts directes de 135.000 € a 178.000€ en els darrers anys
és una quantia, un augment prou important com per al manco tenir un diagnòstic de la
situació i saber com s’inverteixen tots aquests doblers. Com he dit abans, de peticions n’ hi
ha moltes i aquesta sensació ja la tenia com a mestra; tenia la sensació que el patiment
infantil hi era i que també hi havia una resposta de l’ Ajuntament; altra cosa és que la
resposta de l’Ajuntament estigués ajustada o no a les necessitats. S’ han destinat moltes
ajudes a la manutenció en el sí de la família, però hi ha un cert patiment infantil i així ho
demostren les dades de Càritas que tenim damunt la taula. I amb les dades que jo tenc
damunt la taula no tenc la certesa que, malgrat les ajudes de manutenció o les ajudes del
Banc d’ aliments atorgades, l’ alimentació sigui variada; per altra banda tinc els meus
dubtes que la coordinació i la gestió del Banc d’ aliments sigui prou equitativa. Suposo que
vostè, Sra. Reynés, que ha gestionat durant molt més temps que jo l’ Àrea Social, pot
donar resposta als meus dubtes que ara mateix me lleven una mica la son.
SRA. REYNÉS DEL PP: Nosaltres el que vàrem fer amb el Banc d’ Aliments fou
reestructurar-lo i ubicar-lo devora l’ Àrea Social de l’ Ajuntament. Les valoracions provenen
d’ una llista única feta per l’ orientadora laboral i les treballadores socials de Càritas. Per
tant, tot és millorable, Sra. Obrador, però nosaltres vàrem intentar fer una feina seriosa
conjuntament amb les llicenciades, amb Càritas també; de fet, nosaltres, quan fèiem
alguna actuació solidària sempre intentàvem comprar aliments frescos, diferents als
productes que més hi ha en el Banc d’ aliments, que són aliments secs; i arribàvem on
arribàvem; tenim convenis amb Mercadona, però els aliments que ens donen són
d’aquests tipus, per tant, nosaltres els complementàvem amb altres de frescos. Quant al
tema dels menjadors escolars, la pregunta es referia en èpoques d’ estiu, perquè durant
l’hivern es tramiten moltes ajudes de menjador a través de l’àrea social i vostè també sap,
Sra. Obrador, que es dóna resposta a tothom; és a dir, en la mesura del possible, hem
ampliat les ajudes individuals en temes de menjador i es pot arribar a tothom; i jo crec que
aquí, l’ Ajuntament fa una feina important que espero que continuï; el que sí es cert és que
tal vegada es va fer una excessiva demagògia amb aquest tema; nosaltres vàrem fer
telefonades abans de les vacances d’estiu a totes les escoles i tothom estava atès, era en
aquest sentit la pregunta. I després també m’agrada que diguin que s’incorporen els fillets
a les escoles d’estiu, açò es fa a l’ Àrea Social des que hi havia el Sr. Arturo Bagur, és una
cosa habitual que des de l’ Àrea Social es reservin una sèrie de places per a fillets de
famílies que no tenen capacitat econòmica per poder pagar l’escola d’Estiu; i una altra
cosa que també me va agradar van ser les declaracions del Sr. Gabriel Pons en les que
deia que no havíem d’estigmatitzar els al·lots fent un menjador social exclusiu per a fillets
amb necessitats econòmiques, i aquesta és alhora la resposta del personal tècnic que
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tenim a l’ Àrea Social; jo quan era la regidora responsable de l’ Àrea Social escoltava els
tècnics atès que ells saben el que realment és el millor. És una pregunta en positiu, i bé,
volia aquesta resposta perquè ens ho van demanar molt, me van dir diverses vegades
mentidera, i les respostes han estat similars a les meves.

SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Jo no vull entrar en el debat d’ un tema tan delicat com
aquest, el que passa és que tinc els meus dubtes quant a què les polítiques relatives a
aquest assumpte hagin de seguir el mateix rumb que duem ara. No me serveix donar una
dotació econòmica a una família si no hi ha una intervenció i un acompanyament; a mi no
m’assegura ningú que aquesta intervenció econòmica sigui sinònim d’una bona
alimentació o sigui sinònim d’una bona gestió econòmica. Del 2013 al 2014 van augmentar
les manutencions de 83 a 162; amb aquest col·lapse, evidentment, des de l’ Ajuntament,
és impossible fer aquest acompanyament, i el més alarmant és que en el 2015 les dades
augmenten. Una altra situació delicada i que em preocupa és que, a hores d’ara, esteim
emprant el Banc d’Aliments com un recurs per a la gestió d’aquesta crisi. Entre Creu Roja i
Càritas, entitat amb la qual ja m’ he reunit un parell de vegades, esteim donant cobertura
a 1.200 famílies, esteim xerrant, per tant, de 3000 i escaig persones, és a dir, un tant per
cent prou important com per dur el debat al terreny que l’ hem dut aquests dies. Són
dades que preocupen, però, el que més em preocupa, és no haver trobat un diagnòstic de
la situació per poder afrontar amb garantia aquest tema. I quan vostè, Sra. Reynés, me
deia si tenia a nivell escolar demandes, dir que quant a les tres entitats que depenen
directament de les escoles, el SEOP, i suposo que coneixerà l’ equip d’ atenció
primerenca, ha passat del 2010 en endavant de quatre casos a setze; des de l’ IBSALUT
s’ han derivat des de pediatria quaranta-cinc casos; en els instituts han passat de quinze a
vint i escaig; jo intuïa aquesta situació de patiment com a mestra, dintre de les escoles
aquesta gestió és difícil, i realment és una situació que m’ alarma. I crec que, d’ una
vegada per totes, les ajudes han d’ anar no tan sols encaminades a la contenció, sinó que
totes les regidories hem de remar cap a la prevenció per tal de poder normalitzar la
situació; com bé diu vostè, Sra. Reynés, hem de poder reservar places, no només a les
escoles o a qualque menjador social; hem de conveniar esforços a tots els nivells i aquí
ens trobarà. De fet, una voluntat d’aquest equip de govern era la d’ ajuntar una altra
vegada Educació amb Serveis Socials, açò s’ha aconseguit; una altra, era dur, compartir o
intentar donar una resposta integral a tota aquesta situació a través d’eines que poguéssim
gestionar nosaltres mateixos, com, per exemple, les escoles municipals. Avui matí també
ens hem reunit amb el Consell i jo, de qualque manera, els he transmès aquesta situació
que per mi és preocupant i que vull fer pública; de fet, no ens hem d’ amagar i hem d’
acceptar-la per poder fer front a la mateixa i, sobretot, vogar cap a la prevenció i
l’acompanyament per poder atacar la causa i no només anar augmentant la despesa
econòmica quant a ajudes d’urgència.

SRA. ALCALDESSA: Aquest serà un tema prioritari i està en molt bones mans.

Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre la retirada de la bandera oficial
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de la ciutat que onejava al Pont de Sant Roc (SG3215PR0015)
La semana pasada pudimos constatar, como también reflejaron los medios de
comunicación, que se arrió la bandera oficial de la ciudad que ondeaba en el Pont de Sant
Roc, al tiempo que se ha procedido a retirar también el mástil allí instalado.
Así mismo, a finales del mes de junio, se pudo observar como el tren turístico (fruto de una
concesión municipal) que circulaba por las calles de nuestra ciudad había retirado la
bandera española de la parte superior de la locomotora. Posteriormente y tras un debate
en el seno de las redes sociales se procedía a retirar también la bandera menorquina y
europea del citado tren.
A nivel de ciudadanía se comenta que la inicial retirada de la bandera española fue
motivada por la propuesta, o solicitud verbal, formulada por el equipo de gobierno a la
empresa concesionaria y que ante el revuelo producido después, se sugirió retirar el resto
de banderas para que no pudiera ser considerada como una posible demostración de
rechazo a la enseña nacional española.
Es por estos motivos por los que preguntamos a la Sra. Alcaldesa
1.

¿Es cierto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mahón ha solicitado o
emitido alguna petición aunque sea de carácter verbal en este sentido al
concesionario del tren turístico?

2.

¿Tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mahón alguna reticencia o
contrariedad a que puedan ondear banderas institucionales como son la española o
la mahonesa en edificios o instalaciones públicas o privadas?. Debemos recordar
que exhibir las banderas y/o escudos es algo habitual e incluso a veces propiciado
por las administraciones con el reparto de banderas con motivo de fiestas
patronales, campeonatos deportivos, etc. como ha realizado el Ayuntamiento de
Mahón o el Consell Insular con la bandera de Menorca.

3.

Que criterios políticos piensa aplicar la Sra. Alcaldesa de Mahón y su equipo de
gobierno (Ara Maó+PSOE) en referencia a los símbolos institucionales de nuestro
municipio, comunidad autónoma o país.

De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Gornés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA: L’equip de govern va suggerir a l’empresa concessionària del tren
turístic que eliminés les banderes perquè considerem que un tren urbà no ha de tenir la
imatge d’ un tren turístic; els trens turístics que van per les urbanitzacions estan carregats
de banderetes i nosaltres consideràvem que açò perjudicava la imatge del municipi; vàrem
fer aquest suggeriment al titular de l’ empresa concessionària per Sant Pere i des de
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llavors no s’ han tornat a posar. Vull recordar que aquesta empresa és una empresa
privada, i si considera que ha de posar les banderes les pot tornar a posar quan vulgui;
nosaltres no ordenem, tan sols ho vàrem suggerir i aquesta empresa ho va acceptar. De
totes maneres, si l’ any que ve es renova aquesta concessió, s’ haurà de revisar una mica
l’ estètica d’ aquest tren, que considerem d’ urbanització, atès que Maó es mereix una
imatge molt millor. Quant a la segona pregunta, dir-los que no tenim cap reticència;
comparteixo el seu significat i sentiment; les banderes són a la Sala, són als despatxos,
són a la façana de l’Ajuntament; no tenim cap problema amb les banderes. Els criteris
polítics que aplicarem seran els que marca la normativa vigent, com és natural, lògic, i no
pot ser d’ altra manera per part de l’administració local o de qualsevol administració.
SR. GORNÉS DEL PP: Fer arribar un suggeriment, entre cometes, a una empresa
concessionària, quan qui ha atorgat la concessió ha estat l’ Ajuntament, si em poso en la
pell de la concessionària no sé què pensaria, quan aquestes banderes representen
símbols oficials del nostre país i de la nostra Comunitat Autònoma. En aquest sentit
entenem nosaltres que la bandera que onejava en el pont de Sant Roc es podrà restituir
en qualsevol moment, essent un edifici municipal; i si ha d’anar acompanyada d’altres
banderes oficials entenem que no hi hauria d’haver absolutament cap problema. El pont de
Sant Roc és l’ edifici més antic de la nostra ciutat que està en peu, i que compti amb
aquesta simbologia entenem nosaltres que no li fa absolutament cap mal.

SRA. ALCALDESSA: Es podria, es podria tornar a posar; ara bé, aquí tinc un dossier
fotogràfic del pont de Sant Roc que se m’ha facilitat des de l’Arxiu municipal on hi ha
imatges des del segle XIX fins pràcticament el dia d’avui, i mai hi ha hagut cap bandera,
per tant, no hi ha tanta tradició; en tot cas, aquesta tradició deu ser de fa tres anys que fou
quan es va posar aquesta bandera, en tinc aquí la notícia; per tant, la tradició històrica
aquí és qüestionable; tinc aquí les imatges per si algú les vol consultar en acabar el Ple.
Per altra banda, segons informe de la cronista-arxivera municipal la bandera incompleix
les característiques i dimensions que han de tenir les banderes, i alhora l’ escut, quant a
dimensions, ha de ser proporcional a les de la bandera, i no ho era. Tinc també factures
del que ens va costar col·locar la bandera en el pont de Sant Roc, només perquè la
ciutadania ho sàpiga, una de 5.476 € i l’altra de 3.715 € de la confecció de la bandera i
dels elements que la suporten. Evidentment es podria tornar a col·locar, el criteri de l’equip
de govern anterior va ser posar-la i el criteri d’aquest equip de govern ha estat llevar-la.
Les banderes oficials estan allà on han d’estar, en els edificis oficials, a l’edifici de les
Cases Consistorials, dins els despatxos com vostès veuen, dins el meu despatx, per tant,
no hi ha cap problema.
Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre el parallamps del Pont de Sant
Roc (SG3215PR0016)
Fa uns dies, l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó va decidir retirar la bandera que
onejava dalt d’una de les torres del portal de Sant Roc.
Cal dir que la instal·lació del màstil a dita torre, instal·lat durant l’anterior mandat, va
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comptar amb el vist-i-plau del Departament de Patrimoni Històric del CIM, en ser BIC el
portal medieval que donava entrada a l’antiga ciutat.
Fa pocs dies, la Sra. Alcaldessa declarava en premsa així com a través del blog d’Ara
Maó: “ la instal·lació d’aquesta bandera ha implicat una despesa extra a l’Ajuntament de
15.000 euros per instal·lar dos parallamps”.
En aquest sentit i com que l’anterior equip de govern no en té coneixement d’aquesta
instal·lació, demanem a la Sra. Alcaldessa:
1.

Arrel de quin informe s’han instal·lat els dos parallamps? A quin departament s’ha
encarregat aquest informe?

2.

Quina empresa ha instal·lat els dos parallamps i en quina data?
Amb quin pressupost exacte?

3.

En quina data es va obtenir el permís del CIM per a aquesta instal·lació atès que és un
BIC i qualsevol actuació necessita del seu vist-i-plau?
De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Gornés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Un parell de qüestions; aquesta informació que vostè llegeix, Sr.
Gornés, no és una informació de l’equip de govern, sinó que és d’una formació política,
Ara Maó, a la qual pertanyo ,però no són declaracions fetes com a equip de govern; i crec
que hi ha una mica de confusió perquè nosaltres no hem dit en cap moment que s’hagin
instal·lat dos parallamps, nosaltres no hem instal·lat cap parallamps, per tant, no s’ha
tramitat cap petició al Consell Insular, ni hi ha cap factura, nosaltres no els hem instal·lat.
Teníem informació que s’havien hagut d’instal·lar anteriorment i així ho vam manifestar; i
ara esteim intentant corroborar aquesta informació, en donarem compte just ho puguem
tenir comprovat.
SR. GORNÉS DEL PP: Esteim inaugurant un nou mandat on la transparència i la veracitat
de la informació és el paradigma d’aquest equip de govern, i en el primer Ple ordinari ens
estrenem ja amb una mentida; és així perquè la informació que vostès van donar, encara
que sigui a través de la formació d’electors a la que vostè pertany, Sra. Alcaldessa, fou: “
Ara Maó asegura que la bandera obligó a instalar dos pararayos”; ho diuen com si els
hagués encarregat l’anterior equip de govern, quan ni els va instal·lar, ni els va pagar, igual
que vostès tampoc ho han fet. L’excusa per llevar la bandera era que feia mal als
parallamps i resulta que no tenim parallamps, bé, jo ja m’he perdut. La qüestió de fons,
Sra. Batllessa, és que vostès han cercat una excusa per llevar la bandera perquè
representa el passat, representa l’acció de govern d’un equip que va fer bandera, ara més
que mai, de determinades accions de revitalització, de determinades accions d’estimació i
de sentiment cap als nostres símbols, i açò, d’ alguna manera, sembla que sap greu a
determinades formacions polítiques; i és molt trist donar informació que no és certa per tal
de tenir una excusa; jo crec que no hi treu, Sra. Batllessa, i, sincerament, me’n vaig un poc
44

PLE MUNICIPAL, DIA: 23 - 07 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

decebut.
SRA. ALCALDESSA: Els motius de perquè vàrem llevar la bandera els he exposat abans,
i açò no era cap excusa, és una opinió que es va donar, un argument que esteim intentant
contrastar; i si aquesta informació és errònia ho reconeixerem; crec que és una mica forta
la seva afirmació, Sr. Gornés, que comencem amb mentides.

Pregunta que presenta el Grup Municipal PP sobre la reunió amb els veïns del Cós
de Gràcia (SG3215PR0017)
Arran de la informació facilitada per la Tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme a la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat, que ens va dir que l’Alcaldessa s’havia
reunit amb els veïns del Cós de Gràcia per la suspensió temporal de les obres de
referència, i donat que com a partit de la oposició no en teníem coneixement al respecte,
Demanem a la Sra. Alcaldessa:
Dia, hora i lloc de celebració de dita reunió.
Quants veïns van assistir a dita reunió?

-

De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Aínsa explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Bé, ho hem comentat abans, els motius són els que ja s’han
exposat, hi ha informes tècnics, no hi havia temps, venia l’estiu, no ho tornarem a repetir. I
la pregunta que vostès fan és dia, hora i lloc de celebració de reunió amb veïns i quants
veïns hi van assistir; es van consultar a alguns veïns del carrer, però no hi va haver una
reunió formal com a tal, no crec que ho haguem dit, però bé, no hi va ser; i com vostè bé
diu, Sr. Aínsa, la decisió és de l’ equip de govern actual.
SR. AÍNSA DEL PP: Com no pot ser d’altra manera, clar que sí ; el que passa és que quan
vostès avancen que volen transparència, que volen fer participar més als veïns i totes
aquestes coses, que està molt bé, nosaltres ja ho fèiem; nosaltres vam convocar aquí als
veïns, vam prendre una sèrie de decisions, vam tirar endavant el projecte. No passa res,
evidentment, vostès tenen la seva manera de fer les coses, el que passa és que crec que
està bé recalcar que tal vegada diuen una cosa i després en fan una altra. Jo considero
que haurien d’ haver fet aquesta reunió ,i, a més a més, i entenc que per desconeixement,
i no passa absolutament res perquè tots ens podem equivocar, la Sra. Tinent d’Alcaldia d’
Urbanisme ens va dir que sí que hi havia hagut una reunió, que vostè com a Batllessa
havia mantingut una reunió amb els veïns; bé hi ha hagut contactes; evidentment, és la
seva elecció.
SRA. ALCALDESSA: He de dir, en defensa de la Sra. Antonio, que tal vegada jo no la vaig
informar correctament, però és com li he dit, Sr. Aínsa. I ja per acabar, dir-li, Sr. Aínsa, que
a jo el que em sap greu realment és que esteim hores i hores perdent el temps en temes
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que no tenen cap importància amb la gran feinada que hi ha; hi ha temes que no tenen la
importància que se’ls vol donar, i jo crec que ens hauríem de centrar en fer feina, nosaltres
al manco ho intentarem.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.06 hores del dia
23-07-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, dono fe.
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