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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 24 - 09 - 2015
====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Aínsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absent
Sra. Ana Lía Noval García
(excusa la seva absència)

(PP)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
24-09-2015, 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, realitzada el dia 23 de juliol de 2.015.
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 cinc decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, que es transcriuen a continuació:

Exp. SG4115MC0035
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 3,
d'execució del Pressupost vigent, que regula l’ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:

SG2 9206 216000
1
SG2 9206 221090
1
SG2 9206 226990
1
SG2 9206 626011
1

Partida
REP. MANT.EQUIPS
INFORMÀTICS
PROD. VÀRIES INFORMÀTICA

Import
+5.000,00
+4.000,00

ALTRES DESP. VÀRIES INF.

+2.500,00

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

+30.000,00

Total altes
SG4 9340 227060 CONTRACT SERV. RECAPT
1
Total baixes

+41.500,00
-41.500,00

Maó, 15 de juliol de 2015
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
La secretària interina, Mònica Mercadal Pons”
Exp. SG4115MC0036
2
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“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a
d'execució del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:

Pres. Partida
/
Descripció
Concepte
D15 SP 3341 2269901 DESPESES VÀRIES CENTRE D’ART
2
HDEZ. SANZ.
TOTAL
I15
47010 DONATIU FUNDACIÓ CA N’OLIVER
TOTAL

Import
19.000
+ 19.000
19.000
+19.000

Maó, 22 de juliol de 2015
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
La secretària interina, Mònica Mercadal Pons”
Exp. SG4115MC0037
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte Descripció
.
D15 SP1 2410 2269901 ALTRES DESPESES VARIES F.
RC-234
TOTAL BAIXES
D15 SG4 9311 6230111 EQUIPAMENT GENERAL
TOTAL ALTES

Import

-4.885,,22
-4.885,22
+ 4.885,22
+ 4.885,22

Maó, 22 de juliol de 2015
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
La secretària interina, Mònica Mercadal Pons”
Exp. SG4115MC0038
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte Descripció
.
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D15 SP1 2410 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES F.
RC-234
TOTAL BAIXES
D15 SG4 9311 6230111 EQUIPAMENT GENERAL
TOTAL ALTES

-2.089,20
-2.089,20
+2.089,20
+2.089,20

Maó, 28 d’agost de 2015
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
El secretari accidental, Carlos Seguí Puntas”
Exp. SG4115MC0039
“Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte Descripció
.
D15 SP1 2410 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES F.
RC-234
TOTAL BAIXES
D15 SP1 2410 6320111 ADEQUACIÓ EDIFICI CASA DE SES
MONGES
TOTAL ALTES

Import

-30.884,31
-30.884,31
+30.884,31
+30.884,31

Maó, 14 de setembre de 2015
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
La secretària interina, Mònica Mercadal Pons”

3. Donar compte de decret d'Alcaldia de delegació de competències quant als barris
del municipi de Maó
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia relatives als barris del municipi de Maó, que es
detalla a continuació:
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D´ALCALDIA RELATIVES ALS BARRIS DEL
MUNICIPI DE MAÓ
D’acord amb el poder que em confereix l’art. 21.3 de la Llei de règim local 7/85, de 2
d’abril, en relació amb l’art. 43.5. c del ROF, DECRET:
PRIMER. La delegació especial de competències relatives als barris o zones del municipi
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de Maó en els regidors i tinents d’Alcaldia que a continuació es detallen:
AV CAPITAN DORIA -------------------------------------Sr. Carlos Montes / Sra.
Isabel López
AV CAMÍ DEN BARROTES ------------------------------Sr. Biel Pons / Sr. Rafa
Muñoz
AV MALBÚGER -------------------------------------------Sra. Isabel López
AV CAMÍ DE SES VINYES--------------------------------- Sra. Maria Membrive
AV ES GRAU -----------------------------------------------Sr. Biel Pons
AV LLUCMAÇANES--------------------------------------Sra. Laia Obrador
AV SANT CLIMENT---------------------------------------Sr. Héctor Pons
AV MOLÍ DES PLA----------------------------------------Sr. Jordi Tutzó
AV DALT SANT JOAN -----------------------------------Sra. Dolors Antonio
AV CAMÍ DES CASTELL ---------------------------------- Sr. Vicenç Tur
AV FORT DE L’EAU -----------------------------------Sr. Rafa Muñoz
AV CENTRE HISTÒRIC ----------------------------------- Sr. Manolo Lora
AV AVINGUDA MENORCA-----------------------------Sr. Carlos Montes
AV TANQUES DEL CARME-----------------------------Sr. Vicenç Tur
AAVV VÀRIES (URBANITZACIONS, SERRA MORENA,
SA MESQUIDA, CALA PARTIÓ, ES MURTAR,
SA BASSA, SA BASSETA, etc.) ------------------------ Sr. Manolo Lora
SEGON. Establir com a funcions del regidor o regidora de barri les següents:
- Representar l'Ajuntament al barri, sense perjudici de la representació general que
posseeix l'alcaldessa
- Fomentar les relacions entre l'Ajuntament i les entitats, així com amb la ciutadania del
barri
- Fomentar la participació dels ciutadans a les mateixes entitats, per fer que aquestes
siguin vehicles de participació i representació naturals dels veïns
- Explicar els projectes municipals i recollir les opinions que aquests i el seu
desenvolupament meresquin
- Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i dependències del barri, d'acord amb les
directrius emanades dels òrgans centrals de l'Ajuntament
L'alcaldessa podrà revocar aquestes delegacions en qualsevol moment i sense perjudici
de la seva possible modificació, ampliació o reducció.
De tot açò es darà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia vint-i-un d’agost de 2015, cosa que jo, com
a secretari accidental, certific.
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
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El secretari accidental, Carlos Seguí Puntas”

4. Donar compte de decret d'Alcaldia de nomenament de representants municipals a
diferents òrgans
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia de
nomenament de representants municipals a diferents òrgans, que es detalla a continuació:
De conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local,
DECRET: Que les representacions en els òrgans que a continuació se detallen es faci de
la següent manera:
ÒRGANS

TITULAR

Junta Municipal de Cementeris

Laia Obrador Pons

Consell Municipal de Serveis Socials
Comunitaris
Consell Escolar Municipal i de Menorca

Laia Obrador Pons

Consell Municipal de Joventut

Consell Assessor de Turisme
Consell Assessor en Temes de Discapacitat

Carlos Montes
Vivancos
Gabriel Pons Pons
Isabel López
Manchón
Carlos Montes
Vivancos
Maria Membrive Pons
Laia Obrador Pons

Fundació Persones Discapacitat de Menorca

Laia Obrador Pons

Consell Assessor Gent Gran

Gabriel Pons Pons

Consell Serveis Socials Menorca

Laia Obrador Pons

Consell Insular d’acció social

Laia Obrador Pons

Comitè local Creu Roja

Laia Obrador Pons

Junta del Centre de Persones Majors

Gabriel Pons Pons

Cooperativa Escola d’Adults (SAL)

Laia Obrador Pons

Fons Menorquí de Cooperació

Rafael Muñoz
Campos

Consell Municipal d’Igualtat
Consell Municipal de Medi Ambient
Consell Municipal d’Esports
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Laia Obrador Pons

SUPLENT

Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons
Héctor Pons
Riudavets
Rafael Muñoz
Campos
Héctor Pons
Riudavets
Vicenç Tur Martí
Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons
Laia Obrador
Pons
Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons
Laia Obrador
Pons
Gabriel Pons
Pons
Gabriel Pons
Pons

TÈCNICS
ASSESSOR
S
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Comissió de Seguiment dels Programes Aula
Taller i Alter
Comissió de Seguiment de la Mediació
Cultural
Consell de Navegació Autoritat Portuària
Comissió Patrimoni Històric

Vicenç Tur Martí

Junta del Cadastre Balear
Comissió Seguiment Cadastre

Héctor Pons
Riudavets
Vicenç Tur Martí
Héctor Pons
Riudavets
Isabel López
Manchón
Héctor Pons
Riudavets
Héctor Pons
Riudavets
Héctor Pons
Riudavets
Héctor Pons
Riudavets
Jordi Tutzó Sans
Jordi Tutzó Sans

Consell Econòmic i Social (CES)
Consell d’Administració de SILME

Conxa Juanola Pons
Jordi Tutzó Sans

Consorci d’Infraestructures de Balears

Dolores Antonio Florit

Consell Balear de l’Aigua

Rafael Muñoz
Campos
Isabel López
Manchón
Conxa Juanola Pons

Junta Amics Parc Rubió
Consorci Museu Militar
Consorci Cívic-Militar del Port de Maó
Comissió Béns Arqueològics de Menorca
Consorci Efluents Industrials

Associació Leader
FEMP

Laia Obrador
Pons

*Eva Espinosa
*Jenina Mitjana

*Enrique
Macías
*Assumpta Piris
Vicenç Tur Martí
Gabriel Pons
Pons
1er. Rafael
Muñoz Campos
2ºVicenç Tur
Martí
Isabel López
Manchón
Rafael Muñoz
Campos
Vicenç Tur Martí

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, el dia 2-09-2015, la qual cosa jo, com a
secretària interina, certific
L’alcaldessa, Conxa Juanola Pons
La secretària interina, Mònica Mercadal Pons”

5. Pròrroga del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa,
dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme
municipal de Maó (Exp. CM1515MA0005)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics
s’acorda:
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PRIMER. De conformitat amb la clàusula 2a del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen aquesta contractació, prorrogar el contracte relatiu a la gestió,
mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids
urbans i de neteja viària, del terme municipal de Maó, per un termini de 2 ANYS, des de
l’1/01/2016 fins el 31/12/2017, mantenint les mateixes condicions que les establertes en el
contracte inicial, i en els seus modificats, i per un import anual de 2.586.426,94 euros, amb
l’IVA inclòs, la qual cosa suposarà un total de 5.172.853,88 euros, amb l’IVA inclòs, sense
perjudici de l’establert a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars,
quant a revisió de preus.
SEGON. Assumir el compromís d’incorporar crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals dels exercicis 2016 i 2017, per tal de fer front a la despesa que suposa la
present pròrroga.
TERCER. L’adjudicatària haurà d’acceptar aquesta pròrroga, mantenint les mateixes
condicions que les establertes en el contracte inicial, i en els seus modificats, i presentar
un nou pla d’inversions, a finançar durant el període que resti de contracte, abans del
31/12/2015 que és la data en què finalitza la pròrroga vigent actualment.
QUART. Notificar aquest acord a l’adjudicatària, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, amb CIF A28037224, amb una anterioritat mínima de 3 mesos a la
finalització del contracte, és a dir, abans de l’1/10/2015.

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:
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: El contracte del servei públic de recollida de residus sòlids
urbans i neteja viària de Maó és un dels contractes més grans que té contrets
l’Ajuntament. Per dir-ho de forma resumida, aquest contracte inclou, per una banda, el que
seria la neteja de carrers, vials, zones verdes, espais públics, mercats, polígon industrial,
és a dir, el que seria el dia a dia de la neteja del municipi, a més dels diferents serveis
extraordinaris que es presten, com, per exemple, quant a festes; i, per altra banda, el que
seria la recollida dels residus sòlids urbans i la seva eliminació, o la seva conducció als
punts d’eliminació, com poden ser la planta de tractament de residus de Milà, el TIV o les
deixalleries. Aquest contracte, de durada inicial vuit anys, del 2004 al 2011, va tenir dues
ampliacions, una l’any 2005 i l’altra, l’any 2007, i, alhora, es va prorrogar bianualment dues
vegades, una primera pròrroga va abastar el període 2012-2013 i la segona pròrroga, el
període 2014-2015. Nosaltres ara plantejam una tercera pròrroga, conscients de la
dificultat que suposa preparar un nou contracte, atès el poc temps que fa que som dins
l’Ajuntament.
SR. AÍNSA DEL PP: Efectivament vostès tenen poc temps per preparar un nou contracte i
8
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de cap manera seria factible. Com bé ha dit vostè, Sr. Muñoz, nosaltres vam acordar dues
pròrrogues d’aquest contracte, i ara estem davant la seva tercera pròrroga, la qual cosa no
vol dir que no s’hagin plantejat modificacions i variacions del servei, que crec que s’han de
fer. No sé si s’han de fer uns nous plecs de condicions o si s’han d’anar fent modificacions
del contracte cada dos anys, perquè d’aquell Maó de ja fa ara dotze anys a l’actual hi ha
molta diferència. Per tant, jo crec que es la contracta més important que tenim dins aquest
Ajuntament, per valor i pel contacte diari d’aquesta empresa amb tots els ciutadans, i
l’única manera que aquesta empresa faci bona feina és fent un seguiment molt exhaustiu
d’aquesta; el seguiment de la feina que fa FOCCSA a Maó ha de ser diari.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: Coincidim amb vostè, Sr. Ainsa, que moltes vegades el mateix
ciutadà no és prou conscient de la importància d’aquest contracte. L’esforç que es dedica
diàriament a la neteja i al manteniment dels carrers de la ciutat és immens. Ja ho va
comprovar vostè, Sr. Ainsa, durant els seus quatre anys de mandat, i em consta que el
seguiment que vostè feia d’aquest contracte era diari i molt intensiu; intentarem mantenir
un ritme de seguiment d’aquesta contracta, que hauria d’anar sempre estalonada amb la
supervisió i seguiment dels tècnics de la casa, per poder mantenir-se al dia. Si que
coincidesc amb vostè, Sr. Ainsa, en el fet que tal vegada convé plantejar-se ja un canvi en
profunditat del contracte, més que res perquè els anys passen, la ciutadania va
evolucionant i les necessitats també; o bé, alhora, van canviant les condicions en què es
pot organitzar aquesta feina. Crec que ha arribat el moment de treballar aquesta part, i la
pròrroga ens permetrà un període màxim de dos anys, en el qual convindria aprofundir i
treballar en el que seria un nou model en el sistema de gestió de residus i, també,
contribuir a un canvi en l’educació social a l’hora de veure que la responsabilitat de
mantenir la ciutat en condicions és de tots els ciutadans.
SR. SPITZER DE C.ME: Quant a aquest punt, nosaltres, en no haver estat en el govern,
desconeixem certes coses, però farem un poc d’advocat del diable i posarem damunt la
taula algunes qüestions. El Sr. interventor, en el seu informe, planteja dos dubtes quant als
quals nosaltres coincidim; en primer lloc, qüestiona per què hem d’acordar la pròrroga
sense que ens hagin presentat prèviament el pla d’inversions; jo crec que, per a qualsevol
contracte, i atesa la magnitud d’aquest, és una bona pràctica, encara que no és
imprescindible, tenir un pla d’inversions amb caràcter previ, per tal de saber exactament en
què es gastaran aquests 5 milions d’euros que haurem de pagar durant aquests dos anys;
en segon lloc, tenim el tema de la variació de l’IPC; clar que no era obligatòria, però
aplicant el –1,1%, l’Ajuntament s’estalviaria, quant a aquest contracte, 56.900 euros, i açò
són doblers; tal vegada aquesta variació d’IPC s’hauria pogut aprofitar per negociar amb
l’empresa concessionària i obtenir determinades contraprestacions. Jo entenc que aquest
contracte ha vingut en dates molt incòmodes, però, com bé es diu, és el contracte més
gran de l’Ajuntament; per tant, tal vegada, hauríem d’haver-li dedicat un poc d’esforç i
intentar aconseguir el que volem abans d’estar forçats a haver de signar sí o sí, perquè, si
volem prorrogar, ho hem de dir a l’empresa concessionària abans del dia 30 de setembre;
per qüestió de terminis, hem de votar favorablement aquesta pròrroga, però crec que,
quant a aquest contracte, podríem haver fet un esforç més gran.
SRA. ALCALDESSA: Vull demanar disculpes al Sr. Spitzer perquè m’he oblidat de donar-li
9
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la paraula en el primer torn d’intervencions; encara estem aprenent com funcionen els
plens.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: El plec de condicions, i així també ho fan constar els informes
tècnics que vostè haurà pogut llegir, Sr. Spitzer, indiquen que el pla d’inversions ha de ser
presentat abans de la finalització del contracte en vigor; en aquest cas, finalitzaria el dia 31
de desembre de 2015; i, una vegada presentat, ha de ser aprovat pel Ple. Llavors, hem
d’estar treballant ja en aquest pla d’inversions, que, en definitiva, vindria a ser la
compensació resultant d’aquella part de la maquinària o de les eines que s’havien
d’utilitzar en el contracte i que arriben al final de la seva vida útil, és a dir, que ja estan
amortitzades, i, tenint en compte el seu valor, i atès que es manté el preu, s’han de fer
determinades inversions. Evidentment, açò ho hem de treballar, i aquest pla d’inversions
es durà al Ple per a la seva aprovació, amb la qual cosa no deixaríem de banda la
fiscalització que ens correspon fer sobre la feina que ha d’efectuar l’adjudicatària. Pel que
fa a la variació de l’IPC, el plec de condicions i el mateix contracte contemplen una revisió
de preus a petició de la concessionària; en canvi, la Intervenció el que propugna és una
revisió unilateral i automàtica per part de l’Ajuntament, i, quant a açò, els Serveis Jurídics
ens han donat a entendre, amb els seus informes, que no era procedent.
SR. SPITZER DE C.ME: Som conscient que s’ha de votar el pla d’inversions, però
simplement el que volia dir és que, quan el votem, ja tindrem un contracte prorrogat; per
tant, haurem perdut la força de la negociació i una certa posició d’avantatge respecte a
l’empresa. I, quant a la variació de l’IPC, he llegit que ho ha de sol·licitar l’empresa
concessionària; per tant, el que he dit no era per reclamar a FOCCSA aquests 56.000
euros, sinó, simplement, per fer patent que, en aquest cas, l’IPC ha jugat al seu favor, i tal
vegada hauríem d’haver intentat aconseguir contrapartides per al nostre benefici.
SRA. REYNÉS DEL PP: Per una qüestió d’ordre, només. El Sr. Ainsa vol tornar a parlar,
perquè el Sr. Spitzer ha de ser el primer a intervenir i, si nosaltres, després de la seva
intervenció, hem de dir alguna cosa al respecte, ho hem de poder fer.
SRA. ALCALDESSA: Anava a donar la paraula, precisament, al Sr. Ainsa, perquè, com
que hem fet una mica d’embull, ho teníem previst.
SR. AINSA DEL PP: Puntualitzar un mica el que ha dit el Sr. Muñoz, és a dir, una de les
condicions per a la pròrroga és aquest pla d’inversions que FOCCSA ha de presentar
abans del dia 31 de desembre; a l’Ajuntament, en cap cas li interessa augmentar el cost
del contracte; per tant, el que s’ha de fer és negociar amb l’empresa concessionària per tal
que millori algun servei o algun tipus de prestació dintre d’aquesta contracta, sense
augmentar el preu; i per les diferents xerrades que hem mantingut entenc que aquesta és,
també, la intenció d’aquest equip de govern. I açò és el que s’ha de negociar; si deixam
que, per lliure, l’empresa presenti un pla d’inversions, segurament ens dirà que vol
comprar tres o quatre màquines noves, i açò implicaria un cost bastant elevat del
contracte, perquè s’han de pagar.
SRA. ALCALDESSA: En aquests moments, no hem tingut tot el temps necessari per
10
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revisar a fons aquesta contracta; per tant, no ens queda més remei que optar per la
pròrroga; ara bé, la voluntat de l’equip de govern és la de tenir llestos en dos anys els nous
plecs de condicions, per fer una nova contractació, sobretot pel que fa al tema de residus,
entre altres coses perquè hi ha una nova contractació i una nova empresa gestora de Milà;
i, a més, perquè hi ha la voluntat, dins el Consorci de Residus, on estan representats tots
els ajuntaments, que hi hagi, també, a part d’una revisió dels contractes, una reflexió
profunda entorn a la problemàtica dels residus i a la necessitat de gestionar-los d’una altra
manera, i, sobretot, implicar la societat en el que és la reflexió i l’educació envers aquest
problema, que és molt greu. Ja hi ha una persona dels Serveis Jurídics de la casa a qui
s’ha encarregat la preparació d’aquests nous plecs i que ja està revisant aquesta
contracta.

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

6. Modificació del reglament del Consell Municipal des Port (Exp. SG8415PO0001)
Prèvia presentació, per part de la Sra. alcaldessa, d’esmena al dictamen de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i Festes de data 11-09-2015, consistent en la
supressió de la modificació de l’article 7 del Reglament del Consell Municipal de Port,
quant a la vicepresidència, que va ser aprovada per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació, el Ple municipal, amb 13 vots a favor (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1
C.Me) i 7 abstencions (PP) dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, de
conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i
Festes, que incorpora l’esmena anterior, acorda:
PRIMER. Modificar els articles del Reglament del Consell Municipal del Port conforme a la
redacció que a continuació es transcriu:
4. Règim de sessions
El Consell Municipal del Port es reunirà amb periodicitat bimensual. Serà convocat amb
caràcter extraordinari quan la presidència ho determini o una quarta part dels seus
membres ho sol·licitin.
5. Òrgans
Són òrgans del Consell Municipal del Port: la Presidència, la Vicepresidència i l’Assemblea
Plenària.
6. La Presidència
El Consell serà presidit per l’alcalde/alcaldessa de la corporació o regidor/a en qui delegui.
8. L’Assemblea Plenària
L’Assemblea Plenària és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal del Port.
Integren l’Assemblea Plenària: la Presidència, la Vicepresidència i els vocals següents:
- t. d’Alcaldia de Promoció Econòmica
- t. d’Alcaldia d’Hisenda, Noves Tecnologies, Transparència i Participació
- regidor/a
11
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- regidor/a de Comerç i Turisme
- regidor/a del Port, si n’hi hagués
- regidor/a de Medi Ambient
- regidor/a d’Urbanisme
- representants dels grups municipals, en la mateixa proporció de les comissions
informatives
Institucions i ciutadania:
- representant d'Autoritat Portuària de Balears
- representant del Consell Insular de Menorca
- representant de l'Estació Naval de Maó
- representant d’APEAM
- representant d’ASMEN (PIME)
- representant d’ASCOME
- representant de CAEB
- representants de cada una de les associacions empresarials amb seu al port o als nuclis
de la ribera portuària
- representants de les associacions de bars i restaurants reconegudes
- representant d'ENDESA-central de producció elèctrica
- consignataris de bucs radicats al port
- concessionaris d'espais nàutics-Club Marítimo de Mahón
- representants d’AAVV del port o relacionades amb aquest
- dos empresaris de lliure designació, triats per la Presidència
- dos professionals tècnics urbanistes de reconegut prestigi, nomenats per la Presidència.
11.Secretaria
La Secretaria del Consell Municipal del Port serà assumida pel secretari o secretària de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
13. Funcions de la Presidència
a) convocar, presidir i aixecar les sessions, així com dirigir els debats
b) servir d'enllaç entre el Consell Municipal i la Corporació
c) elaborar l'ordre del dia
En cas d’absència de la persona que ocupi la Presidència, serà substituïda per qui ocupi la
Vicepresidència, que haurà estat nomenada prèviament entre els membres del Consell
que pertanyin a la corporació.
SEGON. Modificar la numeració dels articles 6, 7, 9, 11, 13, 15 i 16, per la numeració 9,
10, 12, 14, 16, 18 i 19, respectivament; modificar, a més, els articles 12 i 14 del Reglament
del Consell Municipal del Port, de manera que a l’article 12, on diu: 12. Representants,
digui: 15. Representació; i a l’article 14, on diu 14. Experts, digui: 17. Personal expert.
TERCER. Sotmetre l’esmentada modificació reglamentària a informació pública, amb un
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de tal
acord, durant el termini mínim de 30 dies, en què el veïnatge i les persones legítimament
interessades podran examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o
observacions. Tenint en compte, alhora, que, dins tal període d’informació pública s’haurà
d’atorgar audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes al municipi, que estiguin inscrites en el Registre
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municipal d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directa amb
l’objecte de la disposició.
Així mateix, dins el període d’audiència i en compliment del que, amb aquesta finalitat,
preveu l’article 7.G de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona, s’haurà de sol·licitar
informe d’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
Després de la finalització d’aquest període d’informació pública i consultes amb les
entitats, s’haurà de procedir, si escau, a la resolució de les reclamacions, objeccions o
observacions i aprovació definitiva pel Ple. En cas de no haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’entendrà definitivament aprovat
sense necessitat de nou acord exprés.
El Reglament modificat, definitivament aprovat, haurà de ser publicat en el BOIB, de forma
prèvia a la seva entrada en vigor.
QUART. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per a la
consecució del present acord.
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:

SR. TUR DEL PSOE: El fet que la vicepresidència recaigués en un membre de la
corporació es va pensar per donar veu a la resta de grups polítics municipals, però no vam
ser conscients, quan vam proposar la modificació de l’article 7 del Reglament del Consell
Municipal de Port a la comissió informativa, que el Reglament de Participació Ciutadana
estableix que, a tots els consells municipals, la vicepresidència ha de recaure en membres
dels mateixos consells municipals que no siguin membres de la corporació. Per açò, la
Sra. alcaldessa hi ha presentat aquesta esmena, a proposta dels Serveis Jurídics. La resta
de modificacions d’aquest Reglament, que podem comentar breument, han estat
explicades a les reunions dels darrers consells municipals i tenen la finalitat de garantir el
seu correcte funcionament; d’una banda, es fa constar que la presidència, com en
qualsevol Consell Municipal, correspon a la Sra. alcaldessa, o regidor/a en qui delegui,
extrem, aquest darrer, que no contemplava el Reglament del Consell Municipal de Port,
que en el seu dia va ser aprovat per unanimitat; per altra banda, i atès que la secretaria
quedava en mans d’una persona concreta, el càrrec de la qual, en aquests moments, no hi
és, lògicament retorna a la secretària municipal o persona en qui la secretària delegui;
també es proposa, atesa la seva importància, que aquest Consell municipal de Port sigui
convocat amb una periodicitat bimensual; a més, s’han rectificat alguns termes que
consideraven que feien ús d’un llenguatge una mica sexista i s’han substituït els termes
“representants” per “representació” i “experts” per “personal expert”. La resta d’articles del
Reglament del Consell Municipal de Port no es toquen i es mantenen igual que quan van
ser aprovats durant l’anterior mandat.
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SR. SPITZER DE C.ME: Nosaltres entenem que aquesta és una modificació formal, per
flexibilitzar la gestió a escala de la part de secretaria. També consideram adient que
aquest Consell Municipal es convoqui de forma bimensual, sense perjudici que també es
pugui convocar de forma extraordinària, si així resulta necessari; ho dic perquè disposam
de poc temps quant al Pla estratègic. També ens sembla bé incorporar noves cares, i que
totes les empreses i tot el sector comercial hi estigui representat; l’únic risc que hi veiem,
en açò, és que el Consell Municipal de Port es convertesqui en un òrgan de difícil
operació; de fet, açò s’ha vist una mica a les darreres reunions. Si volem aconseguir
solucions ràpides, quant a certs punts i temes concrets, potser interessaria poder fer grups
de treball dins el mateix Consell Municipal, perquè, si no, tal vegada ens convertirem en un
òrgan massa assembleari i poc operatiu, amb el qual ens costi molt aconseguir resolucions
concretes.
SRA. REYNÉS DEL PP: Estic plenament d’acord amb les paraules del Sr. Spitzer i, a més,
vull afegir que, en el punt 6è del pacte de govern Ara Maó-PSOE, apartat e), els dos partits
van signar “La reconversió del Consell Municipal de Port, amb la designació d’una
presidència experta i independent”; i açò, en aquesta modificació del Reglament del
Consell municipal de Port, no ho veiem enlloc; per tant, el primer incompliment del pacte
de l’equip de govern Ara Maó-PSOE queda patent. De totes formes, amb aquesta esmena
que han fet arran de l’informe jurídic que figura a l’expedient s’obre una porta per tal que la
vicepresidència recaigui en una persona experta i independent, com diuen vostès en el
seu acord de govern; però, si hagués estat així, ja ho haguessin deixat tancat.
SR. TUR DEL PSOE: D’entrada, agraesc la col·laboració que hem tingut del Sr. Spitzer,
des del primer dia, quant al port i també la col·laboració dels membres del Grup Municipal
del Partit Popular. Per normativa de rang superior, la presidència del Consell Municipal de
Port ha de recaure en la Sra. alcaldessa o membre del consistori en qui ella delegui.
Nosaltres vam obrir un debat, que continua obert dins el Consell Municipal de Port, i del
qual es tornarà a parlar en la seva propera sessió, quant a la importància de comptar en el
Consell Municipal de Port amb professionals i tècnics sense representació política; ara bé,
conforme a normativa de rang superior, aquestes persones no poden ocupar la
presidència o vicepresidència del Consell Municipal de Port. Aquesta modificació
reglamentària que s’eleva avui a aprovació plenària no és, en cap cas, substancial. Es
pretén seguir la mateixa dinàmica amb l’objectiu polític i àmpliament compartit per tothom
d’elaborar una proposta estratègica de futur per al port de Maó, amb la col·laboració de la
resta d’administracions i de totes les persones que formen part d’aquest Consell Municipal.
Quant al que deia el Sr. Spitzer, l’equilibri entre la participació i l’agilitat és una cosa que
nosaltres tenim molt en compte, i també ho acaba de dir el Sr. Spitzer en la seva
intervenció: també és important que, en un òrgan en el qual es pretén donar el vistiplau a
un pla a llarg termini, hi hagi totes les veus representades. I, lògicament, després
correspon a aquest consistori i correspon, en primer terme, a l’equip de govern, de tirar
endavant aquelles línies que surtin de les conclusions d’aquest Consell Municipal; ara bé,
les veus que conformen els interessos de la realitat portuària hi han d’estar representades.
SR. SPITZER DE C.Me: Estem completament d’acord a afegir nombre de veus, però açò
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té un cert risc, i consideram que, per eficàcia, tal vegada seria interessant la creació de
grups de feina concrets i més petits, perquè el port és un tema molt ampli.
SRA. REYNÉS DEL PP: Només perquè consti en acta que, o bé per desconeixement dels
dos grups que van firmar el pacte, o bé per falta de voluntat, s’ha incomplert un apartat
d’un punt del pacte de govern.
SRA. ALCALDESSA: El conflicte que hi ha sempre entre operativitat i participació l’haurem
d’abordar, però, per descomptat, la participació és bàsica per poder arribar a consensuar
un pla. Jo crec que trobarem la solució dins els plans de treball; hem de tenir en compte
que el Consell Municipal de Port només s’ha reunit dues vegades i encara queden molts
temes a treballar; jo crec que ho podrem solucionar. Quant al punt que comentava la Sra.
Reynés, no hi ha cap voluntat d’incompliment, simplement encara està pendent; és un
tema quant al qual s’informarà en la propera reunió.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

7. Sol·licitud de delegació de competències en matèria de Serveis Socials, arran de
l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (Exp. SG3615DC0003)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i
Esports, s’acorda:
De acuerdo con los informes de Servicios Jurídicos, de fechas 9-07-2015 y 27-08-2015,
obrantes en el expediente, solicitar tanto al Govern de les Illes Balears, como al Consell
Insular de Menorca la delegación de las competencias en materia de prestación de los
servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3.c)
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que, de acuerdo
con el Informe de los Servicios Económicos de fecha 31-08-2015 obrante en el expediente,
supusieron en el 2014, un gasto total de 2.955.003,32 euros por la Residencia Geriátrica
Asistida y 1.272.730,13 euros por el resto de servicios incluidos en el ámbito
competencial cuya delegación se solicita, costes soportados directamente por el
Ayuntamiento en tanto que no están cubiertos por las aportaciones de los usuarios
de los servicios.

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:
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SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: El mes de desembre del 2013 s’aprova la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que va sorgir amb la intenció de
clarificar un poc les competències de totes les administracions, però, sobretot, per
racionalitzar estructures i aplicar principis d’eficiència, d’estabilitat i de sostenibilitat
financera. Però les conseqüències no han estat aquestes, sinó que aquesta Llei obliga els
ajuntaments a deixar de prestar els serveis de tot allò que no són competències pròpies el
dia 1 de gener de 2016, és a dir, d’aquí tres mesos. Segons aquesta Llei, en l’àmbit de
Serveis Socials deixen de ser competències pròpies municipals tot el que fa referència a la
Residència Geriàtrica Assistida, tot el que té a veure amb benestar social, amb protecció
social de la família, polítiques de gènere, igualtat, etc.; és a dir, una llarga llista de serveis
que aquest Ajuntament i molts altres ajuntaments d’aquest Estat presten i que, entenem,
són necessaris, igual que entenem que la proximitat que ofereix l’Ajuntament en
prestar-los és essencial. I actualment no hi ha cap administració, que no sigui l’Ajuntament,
que doni aquesta cobertura. I davant aquestes necessitats, aquest equip de govern
demana la delegació de les competències en aquesta matèria, i per açò duim avui a Ple
aquesta sol·licitud, perquè, en el cas de no fer-ho, el proper dia 1 de gener de 2016, a
causa d’aquesta Llei, no podríem seguir prestant tots aquests serveis.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem completament d’acord que sigui l’Ajuntament el
que mantengui aquestes competències; entenem que l’Ajuntament, per proximitat i perquè
toca el pols de la ciutadania, és l’administració adient per prestar aquests serveis de forma
adequada. Ara bé, tal i com ja vam comentar a la comissió informativa, en la sol·licitud de
delegació de competències es demana una partida econòmica concreta, conforme a les
xifres que es van gastar l’any passat, i clar, açò ens deixa pràcticament sense marge de
maniobra; i si, per exemple, l’any que ve volem dur a terme altres accions necessàries o
necessitam més llits, per exemple, consideram que hem de posar mecanismes per poder
obtenir la dotació econòmica necessària. Quant a la resta, hi estem completament d’acord.
SRA. REYNÉS DEL PP: Bé, aquesta era una de les coses que nosaltres teníem previst
fer; de fet, aquesta Llei es va aprovar arran de les reivindicacions dels ajuntaments, atès
que estaven assumint competències que els eren impròpies i que sempre requeien a
sobre. Tant el Sr. Tur, quan era alcalde, com jo mateixa, quan era alcaldessa, reclamàvem
aquest fet. El més important de tot és que aquestes competències, la delegació de les
quals ara demanam, vénguin dotades per l’administració que realment té les
competències, i, en aquest cas, esper que tant el Consell, com el Govern ho tenguin en
compte.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Dir-li, al Sr. Spitzer, que la valoració econòmica s’ha hagut
de fer sobre la base del que ja teníem, és a dir, partint de l’exercici econòmic tancat del
2014. Quant al que deia la Sra. Reynés, efectivament hi ha hagut una reivindicació,
històrica, pel que fa al tema del finançament; el que passa és que jo crec que el missatge
no es va entendre: la reivindicació és la proximitat, com bé ha dit el Sr. Spitzer. Si volem
oferir un servei de qualitat, i crec que, quant a açò, tots estarem d’acord, la proximitat és
clau, i en aquest cas, que rallam de temes socials, que s’han de donar a peu de carrer,
encara ho és més. Nosaltres entenem que el finançament no ha de ser de baix cap a dalt,
sinó que la direcció ha de ser la contrària. Llavors, el que tenim és que aquesta Llei no ens
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ha resolt el problema estructural que fa anys que tenim, sinó el contrari, buida de
continguts els ajuntaments, que són els que han d’assumir la gestió més propera i han de
tenir capacitat de reacció, perquè són els que a través de la proximitat poden donar un
servei més eficient. Per altra banda, aquesta Llei, que va sortir amb uns principis molt
concrets, resulta que envaeix o vulnera el principi d’autonomia local; envaeix competències
de diferents estatuts d’autonomia; i el resultat no respon a les finalitats d’eficiència i
sostenibilitat amb les quals va sortir, i tampoc millora el finançament local, ni aconsegueix
el tema de racionalització “de las finanzas locales”. Només afegir una cosa i és que la
realitat és que tenim al davant una llei molt mala d’aplicar, una llei que està generant un
caos en l’àmbit de les administracions; en aquest sentit, hi ha interposat contra la mateixa
un recurs davant el Tribunal Constitucional; hi ha més de 3000 ajuntaments que han
comunicat que aquesta Llei no és aplicable, encapçalats per l’Ajuntament de Barcelona, i
aquests representen més del 70% de la població. Nosaltres, demanant aquesta delegació
de competències, estem tranquils, perquè ens sentim acompanyats; quan el 70% de la
població fa aquesta reivindicació, és evident que hi ha un problema. Davant d’aquest
escenari, la nostra responsabilitat és la de donar el servei; dia 1 de gener aquest servei no
s’hauria de poder donar, així com està la situació; per tant, reaccionam i duim a Ple
aquesta sol·licitud de delegació de competències en material social, que és, en principi, tot
allò que té a veure amb les persones, i que és allò que realment, com a equip de govern,
tenim clar que és la primera aposta.
SRA. REYNÉS DEL PP: Estic d’acord amb la Sra. Obrador que l’important és donar el
servei, però també es cert que aquesta Llei preveu precisament açò, demanar la delegació
de competències, i que vénguin dotades econòmicament; i, si no, hi ha després el suport
de l’Administració central, que se n’ha de fer càrrec, i açò ho preveu la llei. Per tant, el més
important és que el servei se seguesqui donant, i sempre s’ha donat, independentment de
si es tenien o no les competències, perquè som l’administració més propera al ciutadà;
l’Ajuntament és l’administració on primer toca el ciutadà, i, per tant, se li ha de donar una
resposta immediata, i en açò estem d’acord.
SRA. ALCALDESSA: Abans de passar a votació, només dir que crec que és important que
tots els grups estiguin d’acord a donar aquest servei al ciutadà; la nostra obligació és
atendre les necessitats dels ciutadans del nostre municipi; per tant, amb açò no hi ha cap
tipus de discussió. Només dir que discrepam amb l’aplicació d’aquesta Llei, de dubtosa
efectivitat, i que esperam que, en breu, es derogui; el fet que ho demanin 3000 municipis,
així com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, és un volum prou important
com perquè aquesta Llei sigui derogada en el termini d’uns mesos.

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

8. Proposta d'Alcaldia de concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Orfeó Maonès
(Exp. SG1015PR0001)
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Iniciar l’expedient per a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Maó a l’entitat
Orfeó Maonès, com a públic reconeixement a la seva trajectòria cultural des de fa cent
vint-i-cinc anys.
I, en compliment de l’article 5 del Reglament d’honors i distincions, nomenar el Sr. Héctor
Pons Riudavets, regidor de Cultura i Festes, com a jutge instructor de l’expedient, i la Sra.
Mª Ángeles Hernández Gómez, cronista-arxivera municipal, com a secretària de l’esmentat
expedient.

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

SR. PONS DEL PSOE: Com la majoria de vostès sabran, l’obertura d’aquest expedient
respon al fet de donar compliment a l’acord adoptat per unanimitat pel Ple municipal de dia
26 de març d’enguany, d’aprovació d’una proposta, amb una esmena incorporada, el text
de la qual diu així: “Que davant la celebració del 125è aniversari de la fundació de l’Orfeó
Maonès, i atenent la seva dilatada i fructífera labor que juntament amb altres entitats tant
han aportat a la cultura i a la societat menorquina, l’Ajuntament de Maó valori i tengui en
compte la mencionada entitat en el moment adequat per proposar iniciar els expedients
per a la concessió de la Medalla d’Or de la ciutat”. Açò és el que deia aquesta proposta,
que va ser aprovada per unanimitat i, per tant, tenint en compte que l’any de l’aniversari és
aquest any 2015, que som al mes de setembre, que han passat festes i que l’equip de
govern ja està una mica establert, nosaltres consideram que és el moment oportú per
iniciar aquest expedient i poder dur a terme l’acte de l’atorgament de la Medalla d’Or dins
la celebració de la festa de Santa Cecília, que és la festa que celebra cada any l’Orfeó
Maonès.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres consideram que l’Orfeó és una entitat que té un ampli
bagatge històric; és una entitat bàsica i fonamental en la promoció cultural dins l’àmbit
maonès, i, evidentment, creiem que tenim motius suficients per atorgar-li la Medalla d’Or
de la ciutat. També ens sembla molt apropiat que se li doni dins aquest any, que coincideix
amb el 125è aniversari de la seva consolidació.
SR. BOTELLA DEL PP: Les paraules del Sr. Héctor Pons han estat suficientment
aclaridores, i jo vaig ser prou extens, com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular,
en el Ple de dia 26 de març, com per, d’alguna manera, lloar de forma particular les virtuts
de l’Orfeó Maonès, per ser mereixedor d’aquesta medalla; per tant, no reiteraré aquí totes
les paraules que vaig dir en aquell moment, fent exclusió del que va ser un debat més o
menys agre per altres qüestions, i que crec que, afortunadament, ha quedat superat,
almanco per la meva banda. Per tant, felicitar-me i felicitar l’Orfeó Maonès i tota la
corporació per la iniciativa, però, amb algunes petites matisacions que consider que són
importants. Felicitar, també, el Sr. Héctor Pons, perquè crec que, de dins l’equip de
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govern, és la persona més adequada per ser el jutge instructor d’aquest expedient, no
perquè sigui el regidor de Cultura, sinó per la seva implicació dins el món cultural de la
nostra ciutat i per la relació que ha tingut amb l’Orfeó i altres entitats; per tant, em consta la
seva sensibilitat i segur que podrà fer una bona feina en aquest sentit. Trobar a faltar, per
dir-ho d’alguna manera, i més amb els estereotips que vostès tant utilitzen, de participació i
demés, que tal vegada hauria estat bo, igual que va fer l’anterior equip de govern amb els
dos anteriors fills il·lustres, que s’hagués donat entrada a un investigador aliè o extern a la
mateixa corporació, atès que hi ha gent implicada amb l’Orfeó Maonès que hauria pogut
fer aquesta tasca, i hauria contribuït molt més a fer la lloança de l’entitat. Perquè, i ho vull
dir clarament, i no ho agafin com una crítica, em preocupa que el que ha de ser un motiu
de joia i un gran homenatge, després de 125 anys, les presses facin que no tengui la
rellevància que ha de tenir, perquè hi ha una tramitació administrativa que tots sabem
quina és; avui iniciam l’expedient, s’hauran de remetre unes cartes, contribuir a redactar la
justificació, s’haurà de dur novament a Ple l’aprovació de l’atorgament d’aquesta medalla i,
si no vaig errat, el Sr. Héctor Pons, en el si de la comissió informativa, va dir que açò es
feria per Santa Cecília, que és a finals de novembre. Per tant, des d’aquí encoratj l’equip
de govern perquè faci de forma accelerada aquesta feina, si és que és capaç de fer-ho. I,
òbviament, amb tota la humilitat, atès que sembla que la decisió està presa, i entenc que
deu estar pactada amb la mateixa entitat, oferir la col·laboració tant d’aquest grup
municipal, com de mi mateix, en el que necessiti el Sr. Pons. I, per finalitzar, i com a toc
d’atenció, dir que les formes són importants i que açò es va dictaminar abans d’una Junta
de Portaveus; no hi ha res a dir, perquè no hi ha cap entrebanc, ni hi ha cap discrepància
amb aquesta proposta, com ja vaig dir, i ha reiterat tothom; però, de cara a futures
actuacions, seria bo que siguem capaços de consensuar, dins una Junta de Portaveus,
quina serà la forma com s’actuarà. El desitjable és que hi hagi unanimitat quant a aquests
temes, i, per tant, s’han de mantenir uns certs equilibris i consensos; si es prenen
decisions d’aquest tipus sense consens previ, es pot posar en perill, la qual cosa no és
desitjable, la pau social i cultural de la nostra ciutat.
SR. PONS DEL PSOE: Efectivament, la Junta de Portaveus, on es va comentar o acordar
aquest tema, es va celebrar una vegada acabada la comissió a la qual vam dictaminar
aquest punt. És cert que s’hagués pogut celebrar una comissió informativa extraordinària,
però, atesa la mitja hora de diferència que hi havia entre una cosa i l’altra, i que aquest
assumpte provenia d’un acord de ple aprovat per unanimitat, vam trobar que estàvem prou
legitimats per tirar endavant aquest punt. Agrair la seva felicitació, Sr. Botella; jo sé que
vostè, Sr. Botella, és soci, i alguns companys més d’aquesta corporació també ho són; el
dia que s’atorgui a l’Orfeó Maonès aquesta distinció, tota la ciutat de Maó i tota la
ciutadania, corporació i socis inclosos, estarem d’enhorabona. Quant a la seva
preocupació, Sr. Botella, per les presses i el temps, també va ser la meva, i ho vaig
comentar amb l’arxivera municipal; em va dir que hi havia suficient informació sobre l’Orfeó
Maonès que avalava l’atorgament d’aquest distintiu honorífic; també em va dir l’arxivera
municipal que l’atorgament de la Medalla d’Or a l’Orfeón Maonès restava suficientment
justificat, fins i tot amb la seva intervenció, Sr. Botella, esdevinguda en el Ple de dia 26 de
març; per tant, és molt possible que dins l’expedient hi figuri la seva intervenció, Sr.
Botella, que, a més, va llegir durant una estona bastant llarga. Per tant, res més; agrair-li,
Sr. Botella, la seva predisposició.
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SR. BOTELLA DEL PP: Supòs que no m’he expressat bé; jo vaig dir a la comissió
informativa que entenia les presses i que es fes aquesta operació administrativa; de fet,
vostè, Sr. Pons, va tenir un dictamen favorable del Partit Popular. Ara bé, de cara al futur
he dit, quant a l’atorgament d’aquests distintius, que fora bo un consens previ, adoptat en
el si de la Junta de Portaveus.
SRA. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Sr. Botella, per l’oferiment; i si, efectivament, hi ha
tanta informació, açò ens facilitarà molt la feina. Jo crec que serem perfectament capaços
de dur endavant aquest expedient i que l’acte d’atorgament de la Medalla d’Or a l’Orfeó
Maonès tindrà la rellevància que ha de tenir; estic segura que ho farem molt bé; i, quant a
açò, el Sr. Héctor Pons n’és una garantia, i nosaltres també el felicitam; per açò l’hem
escollit com a jutge instructor, perquè pensàvem que era la persona adequada. Pel que fa
al tema dels tempos, dir que l’acte institucional d’atorgament de la Medalla d’Or es pot fer
coincidir amb la celebració del Ple que aprovi la seva concessió; ho hem estat mirant i
pensam que no hi haurà problema perquè sigui així.
SR. BOTELLA DEL PP: Així, idò, Sra. alcaldessa, deduesc que l’acte d’atorgament de la
Medalla d’Or es farà en aquesta sala, perquè, si s’ha de fer coincidir amb un Ple, s’ha de
fer en aquesta sala de Plens.
SRA. ALCALDESSA: Seria el lògic.
SR. BOTELLA DEL PP: No, seria el legal.
SRA. ALCALDESSA: Seria el lògic i legal; perfecte. Només dir-li, Sr. Botella, que, de cara
a futur, fora bo, com diu vostè, consensuar prèviament aquest tipus d’iniciatives; de totes
maneres, nosaltres tot just fa tres mesos que ens hem incorporat, i, a poc a poc, tots
aquests tipus d’assumptes els durem molt més afinats; de fet, un vot de confiança sí que
estaria bé.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

9. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la incorporació de la
figura de l'educador social als centres educatius (Exp. SG3215MC0014)
Prèvia presentació d’esmena per part de la Sra. Obrador (Ara Maó) al punt 2 de la
proposta d’acord, consistent a substituir “... que convoqui una reunió amb els consells
escolars dels centres educatius d’ESO de Maó...”, per “... que convoqui una reunió del
Consell Escolar Municipal...”, que va ser 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 la proposta que, amb l’esmena anterior
incorporada, resta del tenor literal següent:
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“Les famílies juguen un paper molt important dins la societat; són el primer agent de
socialització i aprenentatge que tenim. La funció educadora de les famílies no és una
qüestió fàcil, i moltes vegades, davant la soledat, les pors i la impotència d’abordar els
conflictes que poden anar sorgint, s’acaba derivant aquesta funció en altres agents, com,
per exemple, l’escola o els instituts. Aquestes institucions educatives també hi juguen un
paper important, però no poden substituir les famílies, tot i que poden treballar en conjunt.
Per açò, és habitual que, des de l’Àrea de Serveis Socials i a través de l’Equip Municipal
d’Intervenció Familiar (EMIF), es doni suport a les famílies en la seva tasca educativa,
reforçant-les, acompanyant-les en els seus processos des d’un treball preventiu.
A través dels equips d’orientació dels IES, de l’Equip Psicopedagògic dels centres de
primària, de les famílies --directament o bé a través de les treballadores socials de l’Àrea
de Serveis Comunitaris--, arriben demandes d’intervencions educatives. Des de Mediació
Social, amb aquestes demandes es posen en marxa una sèrie d’acords, tant amb els
centres, com amb les famílies i els equips psicopedagògics o d’orientació; acords que han
de permetre fer feina de manera conjunta i amb els mateixos objectius en les situacions
que necessiten ser abordades.
S’han de treballar tot tipus de dificultats per les quals estiguin passant els adolescents:
pautes educatives, relacions familiars, seguiment individualitzat, recolzament a grups
d’adolescents, recerca d’activitats de temps lliure, etc.
Saben que el servei ha vist incrementades les demandes d’intervenció al llarg dels darrers
anys, principalment a causa de la immigració creixent, les noves realitats familiars, les
necessitats socials emergents i els canvis socials i culturals, que posen de manifest que
són necessaris agents dinamitzadors de la realitat educativa i social que sorgeix als
centres educatius.
Ens consta que el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, es va reunir el dia 4
d’agost amb els representants del Col·legi de Pedagogs i d’Educadors Socials, i amb
l’Associació de Directors de Secundària, per tal de conèixer les seves reivindicacions.
Ens consta –perquè així se’ns ho va traslladar– que són molts els professors i
professionals que han reivindicat que és necessari aplicar programes d’intervenció
socioeducativa en els centres d’ensenyament públic. En el seu dia, l’anterior equip de
govern va fer passes des d’aquest Ajuntament, fent arribar a la Conselleria d’Educació el
programa experimental que es va dur a terme l’any 2009 a diferents centre educatius de
les Illes Balears, per a la millora de la convivència als centres educatius de secundària,
mitjançant la inclusió de la figura professional d’un tècnic d’intervenció socioeducativa.
De fet, hi ha altres comunitats autònomes d’Espanya que també han incorporat l’educador
social als centres educatius, concretament Extremadura, Andalusia i Castella-La Manxa ja
fa temps que tracten les problemàtiques i la demanda socioeducativa de l’alumnat a partir
d’un enfocament més interdisciplinari, en el qual l’educador social fa d’intermediari entre el
centre, l’alumnat, les famílies i l’entorn comunitari.
De l’experiència pilot realitzada, les conclusions van ser que és imprescindible dotar els
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IES amb professionals formats, que tenguin experiència en l’àmbit social, per crear uns
perfils professionals que estiguin enfocats cap a la prevenció i la intervenció
socioeducativa, com a bilateralitat inseparable; l’escola ha de ser un centre de formació
integral de l’alumnat.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent proposta
d’acord:
1.

El Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant
l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), dependent de la
Conselleria d’Educació i Universitat, posi en marxa un pla pilot per al curs acadèmic
2015-2016, als IES de Maó, per a la millora de la convivència en els centres
educatius de secundària, mitjançant la inclusió de la figura professional d’un tècnic
d’intervenció socioeducativa. Així, les funcions i àmbits d’intervenció principals de
l’educador a l’escola es poden estructurar en:

•

Fracàs i abandonament escolar: col·labora en la prevenció i control de
l’absentisme escolar.
Convivència i mediació escolar: dissenya actuacions i vetlla per la convivència
escolar, implicant els diferents sectors de la comunitat educativa i aquesta
amb l’entorn social.
Relació amb la comunitat i amb les famílies: participa en els programes de
formació de pares i mares.
Tractament de la disrupció i el conflicte.
Programes específics: salut, seguiment, sancions, activitats extraescolar,
participació i acollida.
El pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica i professional.
La coordinació d’accions amb l’entorn socioeducatiu circumdant. Els serveis de
benestar social.
Detecta i prevé els factors de risc que puguin derivar en situacions
socioeducatives desfavorables i mitjança en conflictes escolars.

•
•
•
•
•
•
•

El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de Govern de l’Ajuntament de Maó a
convocar una reunió del Consell Escolar Municipal, al llarg del curs escolar
2015-2016, per aprovar la iniciativa exposada en el punt anterior”.

2.

La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del PP.

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

SR. SPITZER DE C.Me: Quant a aquest punt, hi estem totalment d’acord; poques coses
podem fer en matèria d’educació des de l’àmbit local; per tant, el recolzament de la figura
de l’educador social és bàsic. A l’àmbit educatiu, hi ha un gran abandonament escolar;
vivim a un Estat on estem canviant els plans educatius cada 4 anys; alhora, estem sortint
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d’una crisi que ha sigut molt dura en l’aspecte social, i açò, als col·legis, és molt patent.
Vostès, Sra. Reynés, a la seva proposta, fan referència a tota una sèrie de mesures per al
curs 2015-2016, i jo no tenc clar que els tempos siguin factibles; nosaltres posaríem
2015-2016-2017; així i tot, estem completament d’acord amb la proposta presentada.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Aquest equip de govern, i jo personalment, estic molt
contenta que es dugui a Ple una proposta com aquesta; però, sincerament, em sorprèn i
m’entristeix que justament arribi ara; jo crec que arriba tard, molt tard; i ho dic seriosament.
Els que som del ram hem viscut el dia a dia de les escoles i dels instituts durant els darrers
anys, i hem patit molt. Tots els qui som dins d’aquesta sala segurament recordam el que
ha passat els darrers 4 anys; només de pensar-hi, em pos nerviosa, atès que s’han produït
situacions impensables. Els recursos educatius han estat infradotats, i, evidentment, els
recursos que es plantegen aquí són reivindicacions que vénen, de molts d’anys ençà, des
dels equips de renovació pedagògica, des dels claustres i, ara, des de tota la feina que
s’ha fet amb el pacte per l’educació, a través de Menorca Edu21; fa temps, per part
d’aquests col·lectius, que es ve reivindicant no tan sols la figura de l’educador social, sinó
la de tot un equip multidisciplinari que sigui la pota que acompanyi la pota del docent.
Entenem que el fet d’educar implica tota la feina dels professionals de l’educació, el que
entenem per educació formal, sense perjudici de tota la feina que fa la família, com a
primer agent socialitzador; però l’Administració, com a responsable de l’educació de la
seva ciutadania, ha de complementar aquesta pota, evidentment, amb tot l’espectre social.
Estic contenta que avui es debati açò, però crec que arriba un pèl tard. Sí que farem
extensiva aquesta proposta, perquè entenem que, per dur a terme l’educació, i que es
dugui bé, fan falta aquests equips multidisciplinaris. Aquesta proposta ja va sortir a l’anuari
de Caixa Colonya del 2009, que en el seu informe considerava que: “A dia d’avui les
demandes socials i educatives de la comunitat educativa en general necessitaven un
conjunt d’agents multidisciplinaris, que ajudessin a donar una resposta satisfactòria a
aquesta realitat complexa i canviant, perquè es concretin unes altres relacions amb el món
educatiu i el món social.”. Efectivament, jo no diria que la Conselleria d’Educació, sinó que
és la llei educativa que ha de fer una passa endavant quant a tot aquest espectre, i encara
no està incorporada. Per tant, quant a la primera part, sí, farem extensiva aquesta
proposta; però, pel que fa a la segona part , voldríem incorporar una esmena in voce,
perquè pensam que el debat no l’hem de dur al si de cada un dels diferents consells
escolars dels instituts, sinó que el debat l’hem de dur al Consell Escolar Municipal, que és
el que tenim més a prop.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo crec que el debat el podem dur al Consell Escolar Municipal,
però també als consells escolars de cada centre, i açò és obrir encara més la participació;
no crec que hi hagi cap tipus de problema. Així i tot, recordar-li, Sra. Obrador, que la figura
de l’educador social o del tècnic no hi ha estat mai; no és que hagi desaparegut en
aquests 4 anys, és que no ha existit mai. Jo estudiava Educació Social a la UNED i
sempre hi havia aquesta reivindicació, no és una cosa que s’hagi llevat, Sra. Obrador,
perquè aquesta figura no hi era; només volia puntualitzar açò.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Efectivament, no hi era, però voldria fer un aclariment: el
fet que no hi hagi aquesta figura no vol dir que no existesqui la necessitat que hi sigui; les
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necessitats hi eren, i molt; el que jo no entenc és la baixada pressupostària que hi ha
hagut en aquests darrers 4 anys quant a pressupost educatiu, atès que hem passat de
tenir un pressupost que en el 2011-2012 representava el 25% del pressupost total de la
Comunitat Autònoma a tenir un pressupost en el 2015 que representa el 19% d’aquell.
Aquests 5 punts en educació eren més que necessaris. Per altra banda, el que sí s’ha
suprimit són uns recursos que els que som del ram coneixíem; s’ha suprimit el PROA, que
era un projecte que duen a terme els docents, sobre la base del qual es feia reforç
educatiu, i també va desaparèixer el PALIC, el Programa d’acolliment lingüístic, clau per
poder acollir nouvinguts o acompanyar aquest patiment afegit que és el fet d’anar a viure a
un país que no és el teu. Però és que, si rallam de programes adreçats a inclusió
educativa, també els destinats a fillets amb risc social van davallar de forma important, així
com els destinats a la formació ocupacional per a joves. Però és que, a més a més, no sé
si vostè ho sap, Sra. Reynés, aquells mestres que tenien una baixa, la seva baixa no era
substituïda fins a 30 dies després de l’inici de la mateixa; i açò són molts de dies per a un
fillet que va cada dia a l’escola. Per altra banda, la plantilla docent va baixar del 2011 al
2013 en 900 docents, arreu de les Illes Balears, i açò és una quantitat molt elevada. En
aquests darrers 4 anys, hi ha hagut moltes necessitats. Per tant, benvinguda sigui la figura
de l’educador social que vostès plantegen; tots els centres educatius creuen que és una
figura necessària; ara bé, abans de poder disposar d’aquesta figura hagués estat prou
important poder mantenir tots els recursos que hi havia i tots els programes existents,
adreçats, justament, a contenir o treballar totes les dificultats amb les quals els mestres
ens trobam; per tant, m’entristeix que arribi en aquests moments aquesta proposta i que no
s’hagués plantejat abans. No vull fer esment, tampoc, a tota la part dirigida a famílies,
sobretot en matèria de beques, àmbit en el qual hi va haver una davallada, sobretot cap al
2014. Compartim el contingut de la seva proposta, però arriba tard. Jo no sé, Sra. Reynés,
si ha seguit el debat de Menorca Edu21 i ha seguit el Pacte per l’educació, que és aquest
document final que ralla d’un canvi de model; jo pens que és cap aquí cap on hem de
vogar, més que demanar un perfil o un altre; tots hem de vogar cap a un canvi de model
basat en l’equitat i l’excel·lència. Per tant, aquest equip de govern lluitarà o vetllarà per un
model educatiu on hi hagi consens, on hi hagi criteri tècnic i pedagògic, on hi hagi
participació democràtica i evidentment, on hi hagi una mirada estratègica, i no basat en
recursos conjunturals i en canvis partidistes, que és un poc el que jo crec que ha passat
aquests 4 darrers anys.
Posada l’esmena presentada per la Sra. Obrador d’Ara Maó a votació, resulta aprovada
per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat
dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.

A continuació, la Sra. alcaldessa explica que els punts números 10 i 11 de l’ordre del dia
seran retirats del mateix i, a continuació, s’introduirà una nova proposta conjunta, per la via
d’urgència, que fusiona les dues propostes a retirar.
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10. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP per assumir l'atenció als
refugiats com una qüestió d'Estat (Exp. SG3215MC0015)
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por el
desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de
origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derechos
humanos.
Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos
viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas, y demandan que todos nos
impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma.
Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión europea
y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración, a nivel nacional, de
todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad civil en
su conjunto.
La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme solidaridad y el gran
compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren.
El Gobierno de la Nación trabaja desde hace meses en la gestión de esta crisis. Ya en el
mes de mayo se puso en marcha un equipo de trabajo con la participación de los
diferentes departamentos ministeriales implicados, del que ha tomado el testigo un Grupo
Interministerial formado por representantes de siete ministerios que trabaja ya con toda
intensidad para preparar, con arreglo a las decisiones europeas, la gestión del traslado,
acogida e integración de los solicitantes de protección internacional.
Asimismo, se ha reunido ya la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con la participación
de la Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y se
han intensificado las reuniones y contactos con las entidades especializadas en la
atención e integración de refugiados, así como con los representantes de ACNUR.
El Gobierno de la Nación ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar a la
hora de hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de
protección internacional proponga la Comisión Europea, dando prueba de la máxima
responsabilidad y solidaridad en esta cuestión, como en tantas otras y como ha hecho
desde el comienzo de esta crisis.
De hecho, el Gobierno ya había previsto un importante incremento en las partidas
dedicadas a la acogida e integración de refugiados, en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2016 aprobado el 31 de julio por el Consejo de
Ministros.
Adicionalmente, y en respuesta al agravamiento de la crisis humanitaria, el Consejo de
Ministros del 11 de septiembre ha aprobado un Real Decreto de ayudas extraordinarias,
por importe de 13 millones de euros, a las asociaciones implicadas en la gestión de la
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ayuda a los solicitantes de protección internacional; que supone una primera medida
inmediata para adecuar nuestra red de asistencia a la nueva situación.
En coherencia con ello, el Partido Popular también ha presentado en el Congreso de los
Diputados una enmienda transaccional a los presupuestos para 2016, apoyada por todos
los grupos, para reforzar, con 200 millones de euros, las partidas dedicadas a la atención
de solicitantes de protección internacional.
España cuenta, desde hace años, con un sistema de atención a los refugiados que ha
dado respuesta a las necesidades de cada momento, y que se está reforzando con más
recursos para atender a la situación actual. Contamos también con la sólida experiencia de
ser un país de acogida, por la condición de nuestro país de frontera marítima del Sur de
Europa, lo que nos convierte en un referente en la atención humanitaria a extranjeros, así
como en la reivindicación de una política europea, conjunta, coordinada e integral en
relación a los movimientos migratorios de todo tipo.
Por esta razón, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mahón eleva al Pleno la
presente Moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado.
Instamos a todas las administraciones públicas a:
Seguir impulsando una verdadera política europea, común e integral, de inmigración y
asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes.
Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europa ante situaciones de
emergencia, como la que estamos viviendo.
Impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de
cooperación en los países de origen y, en particular, de un Fondo Fiduciario
Europeo para la ayuda financiera a los países de África, inspirado en una propuesta
realizada por el Gobierno de España.
Dar prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito, así como
con los países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de refugiados.
Colaborar con los países de tránsito para la protección de sus fronteras y luchar contra
las mafias que se lucran con esta tragedia humana.
Trabajar juntos en cuentas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los
lugares de origen de los refugiados.
Que el municipio de Mahón solicite que el Consell Insular de Menorca se sume a la red
de ciudades refugio, conjuntamente con todos los ayuntamientos de Menorca, y
asuma la coordinación entre todas las administraciones de Menorca.
Que el municipio de Mahón se ponga a disposición del Gobierno del Estado español
para el acogimiento temporal de algunas de estas personas, según las capacidades
del municipio.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

El Ple municipal, a proposta de la Sra. Reynés (PP), de conformitat amb el que disposa
l’article 68.2 del ROM en relació amb l’article 92.1 del ROF acorda, per unanimitat dels 20
membres presents, dels 21 de la corporació, retira de l’ordre del dia la proposta que
presenta el Grup Municipal del PP, relativa a assumir l'atenció als refugiats com una
qüestió d'Estat, anteriorment transcrita.
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11. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE per a
l'admissió humanitària de refugiats (Exp. SG3215MC0016)
Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), prop
de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duem d'any a Europa via mar
Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent.
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes, com Síria, Líbia o
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per la
ruta central, via Itàlia, o per la ruta est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són
víctimes de les màfies del tràfic de persones, i tractades com una simple mercaderia.
Davant aquesta situació d'emergència, els països que formen la Unió Europea han donat
una resposta del tot insuficient. Com a mostra d'aquesta insolidaritat, dels quasi 4 milions
de refugiats sirians fins a febrer de 2015, poc més de 40.000 han sigut admesos a Europa, i
només 130 a l'estat espanyol. Mentrestant, la major part de les persones refugiades són
acollides a països més empobrits com el Líban, Turquia, Jordània o Egipte.
L'Estat espanyol ha demostrat una falta de compromís i solidaritat vers aquesta
emergència humanitària. La Comissió Europea va proposar aquest mes de juliol una
proposta de mínims per acollir entre els països membres 60.000 persones refugiades. El
ministre d'Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, va rebutjar la quota
assignada a l'Estat espanyol de 4.300 persones, i només va acceptar 1.300 demandants
d'asil.
Europa ha decidit defensar-se en comptes d'actuar en conseqüència. Ha seguit posant en
pràctica polítiques restrictives, reforçant Frontex, aixecant tanques i fent grans anuncis
sobre pseudooperacions de salvament, mentre segueix sense prestar atenció a les
veritables causes d'aquest drama humà, que no són altres que les polítiques econòmiques,
de guerres i d'espoli que ha patrocinat a l'Orient Mitjà i Àfrica.
Per altra banda, cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la situació.
Les darreres notícies de morts en el trasllat de refugiats en camions tancats o els atacs de
grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han estat respostes amb manifestacions
de suport i de benvinguda a les persones refugiades. Les institucions democràtiques
europees haurien d'agafar el testimoni d'aquestes manifestacions de suport, deixar enrere
les polítiques per crear una Europa-fortalesa i donar un gir a les polítiques d'asil i de
cooperació amb els països empobrits del Mediterrani. És necessari que les institucions
estiguin a l'altura d'aquesta crisi de refugiats.
La cruel realitat és que estem davant la major crisi humanitària dels últims 50 anys a
Europa. La situació és d'autèntica emergència i la Unió Europea no pot mirar cap a un altre
costat davant les persones que fugen de guerres provocades o encoratjades per la pròpia
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Unió i per la seva branca militar, l'OTAN, a l'Iraq, Síria o Líbia.
Tenim el deure de treballar també a escala local per donar solucions a aquest problema,
ajuntaments com els de Barcelona, Sabadell i València han manifestat la seva voluntat de
participar en una xarxa de ciutats-refugi que aculli les persones refugiades que intenten
arribar a Europa posant en greu perill les seves vides.
La pressió social pot ser molt útil per trencar la dinàmica establerta per alguns governs,
com l'espanyol, que afirmen que no tenen mitjans suficients per ampliar les seves quotes
d'acceptació de refugiats. També la pressió social és útil per combatre els brots xenòfobs
contra les persones refugiades que sorgeixen a Europa, encoratjats per grups d'extrema
dreta i, tristament, també per alguns mandataris.
Hem d'impulsar l'acollida d’aquestes persones no només com exigència de la seva
dignitat, sinó en memòria dels milers de refugiats que el nostre país va expulsar arran de la
Guerra Civil. Les administracions locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir
persones de forma temporal, en funció de les seves capacitats.
Per tot açò, els grups municipals d’Ara Maó i PSOE proposen al Ple l'adopció del següents
ACORDS
El Ple de l'Ajuntament de Maó sol·licita al Govern de l'Estat espanyol un compromís
ferm amb les persones refugiades i l'anunci de la seva predisposició a acollir les
persones refugiades que proposava la Comissió Europea.
L'Ajuntament de Maó es posarà a disposició del Govern de l'Estat espanyol i del
Govern balear per a l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons
les capacitats del nostre municipi.
Participar en la creació i posada en marxa d’una xarxa menorquina i balear de
municipis acollidors.
Crear un registre d’entitats, empreses i persones que vulguin col·laborar en l’acolliment
de persones refugiades al municipi de Maó i mitjançar per a aquesta finalitat.

1.

2.

3.
4.

El Ple municipal, a proposta del Sr. Tutzó (Ara Maó) i del Sr. Tur (PSOE), de conformitat
amb el que disposa l’article 68.2 del ROM en relació amb l’article 92.1 del ROF, acorda,
per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, retirar de l’ordre del dia
la proposta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE, relativa a l'admissió
humanitària de refugiats, anteriorment transcrita.

12. Proposta conjunta que presenten els grups municipals del PP, Ara Maó, PSOE i
C.Me per a l'admissió humanitària de refugiats (Exp. SG3215MC0017)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa per tal d’incloure a l’ordre
del dia la proposta conjunta que presenten els grups municipals del PP, Ara Maó, PSOE i
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C.Me sobre l'admissió humanitària de refugiats, consistent en el fet que ha sigut fins fa
molt poc temps que s’han pogut recollir les inquietuds de tots els grups polítics municipals
per poder presentar una proposta conjunta quant a aquest assumpte, i que va ser
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:
Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), prop
de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duim d'any a Europa, via el
mar Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent.
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes, com Síria, Líbia o
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per la
ruta central, via Itàlia, o per la ruta est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són
víctimes de les màfies del tràfic de persones, i tractades com una simple mercaderia.
Europa està assistint en aquests moments a una greu crisi humanitària motivada pel
desplaçament de milers de persones que fugen del terror i la guerra en els seus països
d'origen i busquen a Europa un espai de seguretat, llibertat i respecte als drets humans.
Les connotacions enormement dramàtiques de la situació humanitària que estem vivint
inclouen la terrible pèrdua de vides humanes, i demanen que tots ens hi impliquem en la
recerca de solucions.
Aquesta és una qüestió d'Estat, que requereix la màxima coordinació a la Unió Europea i a
la resta de la Comunitat Internacional; així com la col·laboració, a escala nacional, de totes
les administracions, organitzacions i entitats del tercer sector i societat civil, en el seu
conjunt.
La societat espanyola ha tornat a demostrar, una vegada més, l'enorme solidaritat i el gran
compromís que els espanyols sempre han demostrat amb els qui pateixen.
Tenim el deure de treballar localment per donar solucions a aquest problema; molts
ajuntaments ja han manifestat la seva voluntat de participar en una xarxa de ciutats-refugi
que acullin les persones refugiades que intenten arribar a Europa posant en greu perill les
seves vides.
Espanya compta amb la sòlida experiència de ser un país d'acollida, per la condició del
nostre país de frontera marítima del sud d'Europa, així com en la reivindicació d'una
política europea conjunta, coordinada i integral en relació als moviments migratoris de tot
tipus.
Per tot açò, els grups municipals d’Ara Maó, PSOE i PP proposen al Ple l'adopció dels
següents
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ACORDS:
El Ple de l'Ajuntament de Maó sol·licita al Govern de l'Estat espanyol un compromís
ferm amb les persones refugiades i l'anunci de la seva predisposició a acollir les
persones refugiades que proposava la Comissió Europea.
L'Ajuntament de Maó es posarà a disposició del Govern de l'Estat espanyol i del
Govern balear per a l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons
les capacitats del nostre municipi.
L'Ajuntament de Maó acorda participar en la creació i posada en marxa d’una xarxa
menorquina i balear de municipis acollidors.
L'Ajuntament de Maó acorda crear un registre d’entitats, empreses i persones que
vulguin col·laborar en l’acolliment de persones refugiades al municipi de Maó i
mitjançar per a aquesta finalitat.
L'Ajuntament de Maó insta totes les administracions públiques a seguir impulsant una
veritable política europea, comuna i integral, d'immigració i asil, que ha de comptar
amb recursos financers suficients.
L'Ajuntament de Maó demana que la Unió Europea reforci la seva capacitat de
resposta davant situacions d'emergència, com la que estem vivint.
L'Ajuntament de Maó demana que la Unió Europea impulsi la dotació de fons europeus
per reforçar i concentrar els esforços de cooperació als països d'origen i, en
particular, d'un Fons Fiduciari Europeu per a l'ajuda financera als països d'Àfrica,
inspirat en una proposta feta pel Govern d'Espanya.
L'Ajuntament de Maó insta al fet que la Unió Europea doni prioritat al diàleg i la
cooperació amb els països d'origen i trànsit, així com amb els països limítrofs de les
zones de conflicte en l'acollida de refugiats.
L'Ajuntament de Maó sol·licita que la Unió Europea col·labori amb els països de trànsit
per a la protecció de les seves fronteres i per lluitar contra les màfies que es lucren
amb aquesta tragèdia humana.
L'Ajuntament de Maó insta a treballar junts en totes les iniciatives que permetin
aconseguir la pau i l'estabilitat en els llocs d'origen dels refugiats.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Abans d’entrar en el fons de la proposta conjunta, la Sra. Reynés indica que ella va
intentar consensuar la seva proposta per tal que es presentés de forma conjunta, amb una
setmana d’antelació a la data de presentació, per tal que entrés a l’ordre del dia, però que,
atès que açò, durant aquest temps, no va ser possible, li va donar registre d’entrada com a
proposta del PP; la Sra. alcaldessa puntualitza que no es va poder consensuar aquesta
proposta amb caràcter previ per falta de temps, perquè la feina del dia a dia no ho va fer
possible.

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

SR. PONS D’ARA MAÓ: Vull expressar la meva satisfacció per haver trobat una moció que
satisfaci tothom. La importància d’aquesta moció recau en el fet que transcendeix una
mica les diferents ideologies i les diferents polítiques que estan representades en aquest
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Ple. Hem buidat un poc els arguments, les causes i les explicacions, i hem sumat acords i
propostes, i jo, açò, ho trob molt interessant, sobretot per arribar a un compromís amb els
drets humans. D’altra banda, el segon punt el que fa és obrir portes a la ciutadania; jo trob
que la ciutadania demana que actuem amb eficàcia i rapidesa quant a aquest tema; jo crec
que hi ha molta sensibilització quant a aquest assumpte arreu de l’Estat, i també aquí, a
Maó, ja hi ha hagut manifestacions públiques i també aquest Ajuntament ha rebut
propostes concretes de ciutadans que volen participar en aquesta resposta, en aquest
acolliment. Un altre punt important a destacar és que aquesta moció recull la col·laboració
de les diferents administracions, Ajuntament, Consell Insular, Govern Balear i Estat. El
darrer punt, i ja acab, seria que aquesta moció i aquest acord ens obren a nous reptes del
segle XXI; el primer repte seria el fet d’acollir refugiats, els refugiats que ens vindran, ja
sigui de forma legal, que són els que acollirem, i també els qui vindran per altres vies, que,
segurament, arribaran fins aquí, més que res perquè no tenen enlloc on anar; i el darrer
punt seria que, en aquesta moció, es recull el repte d’allò que es diu l’efecte papallona,
perquè el que passa a una part del món repercuteix a una altra molt enfora; per tant, ens
hem de posar a fer feina per solucionar problemes que hi ha a països d’origen, entenent la
política ja com un fet global, i posar-nos a fer feina amb polítiques globals i solucionar
problemes globals.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem totalment d’acord amb la proposta. Voldria
aprofitar l’ocasió per fer tota una sèrie de reflexions. En primer lloc, dir que estem rallant de
crisi de refugiats de Síria, i hem de ser conscients que Síria du 4 anys en guerra, no és un
fet que comenci ara, hi ha hagut 11,5 milions de desplaçats i 4 milions de refugiats, que ja
estan refugiats als països confrontants. Actualment, la proposta que ha acceptat Espanya,
que està damunt la taula, és que Espanya aculli 17.600 refugiats, i, si se segueixen els
barems que diuen que se seguiran per repartir-los pel territori nacional, ens toquen a 415
refugiats a Balears; i a Maó, concretament, que som el 8,82%, ens tocaran 36 refugiats.
Vull que quedi constància que aquest no és un problema puntual, en el qual puguem
aplicar una solució una vegada; hem de ser conscients que açò és una cosa que seguirà
passant, es preveu migració de milions de persones en els pròxims 2 anys. Ens sembla
molt bé la proposta, i hi estem d’acord, però el que personalment em xoca i em dol és que
al món, actualment, hi ha molts conflictes oberts; la crisi de Síria du 4 anys de guerra civil,
però surt una foto d’un fillet mort a la premsa i, de sobte, a tots se’ns posen els pèls de
punta i hem de fer alguna cosa; açò demostra una certa hipocresia social; per què hem
d’esperar que hi hagi un fillet mort a Síria que surti a la premsa per fer alguna cosa?; per
què ens dol més un fillet mort a Síria que surt a la premsa que tots els que són a l’Àfrica?;
tenim conflictes oberts al Sudan del Sud, Nigèria, República Democràtica del Congo, Líbia,
Israel, Somàlia, el Iemen, l’Afganistan... També cal tenir clara la diferència entre refugiat i
immigrant, o migrant; resulta clar que un refugiat és una persona que fuig d’un lloc on la
seva vida perilla i un immigrant és algú que surt d’un lloc a l’espera d’una vida millor; i
nosaltres, a Espanya, tenim un problema a les nostres fronteres del sud, on hi ha gent que
bota les nostres tanques cada dia, no deixam entrar aquests senyors, la vida dels quals
perilla cada dia, atès que molts d’ells es moren a la mar. Aquesta diferència de barems a
l’hora de mesurar em xoca. Tenc clar que açò no serà una solució temporal; enguany
acollirem 36 persones i, potser, l’any que ve a Maó ens toca acollir-ne 208, i ja veurem què
passa. Inicialment, segons diu l’Estat, a aquestes persones se’ls donarà una casa, una
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pensió durant x temps; s’estima que Europa donarà uns 6.000 euros a cada refugiat. I
nosaltres no voldríem que açò fos un greuge comparatiu quant a la gent local que té
mancances, que necessita habitatge, etc.; no volem que situacions com aquestes generin
conflictes locals, generin gelosia, xenofòbia, enveges, etc.; hem d’anar amb molta cura per
actuar de forma molt intel·ligent.
SRA. REYNÉS DEL PP: Transmetre la nostra satisfacció amb el fet que totes les forces
polítiques d’aquesta corporació haguem estat capaces de presentar una proposta conjunta
davant aquesta crisi humanitària que pateixen milers de persones que fugen de la guerra;
i, com deia el Sr. Pons, la defensa dels drets humans és un deure de totes les institucions
democràtiques, i, en aquest sentit, l’Ajuntament de Maó mostra, una vegada més, el seu
compromís, i demostra que, en temes tan sensibles com aquest, tota la corporació en bloc,
juntament amb diferents administracions i organitzacions de la societat civil, som capaços
de donar una resposta a aquesta situació d’emergència que estem vivint. I no només
l’Ajuntament, sinó Maó, que és una ciutat que compta amb una ciutadania i unes
institucions compromeses amb la lluita contra les desigualtats, i els maonesos sempre han
mostrat aquesta solidaritat amb les persones que pateixen situacions difícils. Per tant, crec
que ens hem de donar l’enhorabona tots per haver aconseguit presentar una proposta
conjunta sobre aquest tema.
SRA. ALCALDESSA: Abans de passar a la votació d’aquesta proposta, fer constar que
estic d’acord amb el Sr. Spitzer que, a vegades, aquestes situacions passen
desapercebudes; i açò fa que, de sobte, siguem conscients del desconeixement que tenim;
jo no anomenaria açò hipocresia. La magnitud de la tragèdia, en casos concrets i en
moltes situacions que perduren en el temps, moltes vegades, si no és visible, fa que passi
desapercebuda. I també una reflexió: i és que els humans ens movem per emocions, i és
cert que la imatge d’un fillet ofegat ha despertat, ha desfermat, les emocions de moltíssima
gent; i jo crec que açò és bo, perquè ha fet reaccionar; si bé és cert que, en un món
globalitzat, en el que hem de treballar tots és en el fet que el patiment de tots els pobles i
de totes les persones que viuen en situacions de pobresa o de guerra sigui de cada
vegada el menor possible.

Posada a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

13. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal del PP en relació a l’àrea de mobilitat
(SG3215RU0002)
A lo largo de esta semana, con motivo de la Semana Europea por la Movilidad, hemos
observado en las principales ciudades europeas diferentes medidas para potenciar la
movilidad urbana sostenible y concienciar a las personas que las ciudades deben ser
recuperadas para la convivencia.
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En el pasado mandato se pusieron en marcha diferentes propuestas encaminadas a
mejorar la movilidad de nuestra ciudad como la adhesión a la Red de Ciudades que
Caminan. Una asociación de municipios y provincias que trabajan juntas para compartir
experiencias, información y formación sobre la movilidad.
Después de exponer nuestro modelo de ciudad en el congreso de 2014 y tras meses de
trabajo conjunto, el pasado mes de abril nuestro municipio fue premiado con el galardón
Ciudad que Camina 2015, reconociendo así los primeros pasos de un gran proyecto de
transformación y concienciación. Un proyecto que consideramos positivo para nuestra
ciudad y al cual pensábamos que se daría continuidad.
Debido a que esta misma semana la propia Red se ha puesto en contacto con nosotros
argumentando que nadie del nuevo equipo de gobierno se ha puesto en contacto con
ellos, que no tienen aún asignado un representante del mismo y que parece que nadie
recogerá el premio, ni participará en el próximo congreso que se celebrará en octubre.
ROGAMOS a la señora alcaldesa que nombre a un representante para esta asociación y
retome la labor que hasta mayo se estaba haciendo de la mano de la red y que
consideramos tan positiva para nuestro municipio. Resulta curioso que una Red a la que
tienen previsto adherirse importantes ciudades con los denominados alcaldes del cambio
se esté desatendiendo tanto por parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Mahón.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.

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

SRA. ALCALDESSA: Som conscients que estem acollits a aquesta Xarxa de Ciutats que
Caminen; coneixem la feina que va fer l’antic equip de govern. Està ja confirmada la
participació en aquest congrés de la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Serveis Tècnics i
Mobilitat, Sra. Antonio, i d’un representant de mobilitat de la Policia Local; per tant,
assistirem a aquesta trobada, veurem les propostes i experiències que s’hi exposaran i,
posteriorment, avaluarem si realment les podem aprofitar i posar en marxa, i si compensa
destinar-hi recursos i despeses de desplaçaments. Analitzarem tot açò quan hagin tornat, i
llavors decidirem la continuïtat o no dins aquesta xarxa; però, en principi, està confirmada
l’assistència. Des del departament de Mobilitat i amb Policia ja s’ha començat a treballar
en el sentit de repensar el tema del trànsit, sobretot pel que fa al nucli antic, el centre de la
ciutat; des del primer dia vam dir que no actuaríem de manera precipitada, que
necessitàvem veure un poc quin era el panorama; aquest estiu ha estat un estiu bastant
difícil quant al tema de la circulació; estem esperant els informes de Policia en relació a
aquest tema; i començarem a treballar ja en un Pla de mobilitat futur i amb alguns
documents que ja existeixen per començar a prendre mesures de cara a l’estiu que ve.
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre l’estat de la concessió del
concurs del varador del Cós Nou (SG3215PR0028)
El futuro del puerto de Mahón está vinculado a la economía menorquina y como motor de
una isla que ha hecho suyo un modelo de desarrollo sostenible, lo que no significa
renunciar a hacer de es uno de los elementos fundamentales dinamizadores de la
economía local e insular. Todos estamos de acuerdo en que nada puede ni debe hacerse
en el puerto de Mahón que altere estos principios. Pero esto no significa la inacción y la
parálisis inversora desde el sector público y privado. Significa la planificación y ordenación
del puerto bajo los principios de sostenibilidad.
En este sentido, las administraciones portuarias, en colaboración con las autoridades
públicas de la isla y con la sociedad civil menorquina, hemos de ser agentes activos para
alcanzar este objetivo.
Establecer zonas de usos complementarios y auxiliares para que pueda desarrollarse en el
puerto nueva actividad económica al servicio de la náutica-deportiva y a los servicios
logísticos de valor añadido es de gran importancia, y un buen ejemplo de ello debe ser el
varadero del Cós Nou.
En el último Consejo Municipal del Puerto, yo misma pregunté al Sr. Tur en qué situación
se encontraba la resolución de la concesión del concurso del varadero del Cós Nou, a lo
que sólo obtuve como respuesta que seguía pendiente.
Suponemos que en la reunión mantenida tanto con el presidente de APB, como en
posteriores reuniones mantenidas con el director o técnicos del ente, se habrán interesado
por su situación y pronta resolución.
Atendiendo a la importancia de poner en marcha un varadero que resuelva los problemas
de hibernación y de puesta a punto de las embarcaciones, y que en el Consejo de
Administración previsto el día 4 de junio de 2015 uno de los puntos del orden del día era la
resolución de dicho concurso, si bien posteriormente se canceló dicho Consejo, es por lo
que solicitamos a la Sra. alcaldesa:
Que informe al Pleno si se ha interesado por dicho tema, si ha realizado alguna gestión al
respecto y, en su caso, nos informe de la respuesta obtenida por parte de APB, y del
estado de resolución del concurso.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
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SR. TUR DEL PSOE: Lògicament, Sra. Reynés, ens hem interessat des del primer dia
quant a aquest assumpte; fins i tot ens vam interessar quant a aquest tema i en vam rallar
amb vostès quan vam assumir les tasques de govern; de fet, vostè, Sra. Reynés, en els
darrers dies de juny va manifestar que assistiria a un reunió del Consell d’Administració
d’Autoritat Portuària, perquè encara estava nomenada, malgrat que hi havia el nou equip
de govern; però, finalment, el punt relatiu al varador va sortir de l’ordre del dia, i no va
poder ser aprovat en aquell moment. Després, hi va haver tots els canvis de presidència
d’Autoritat Portuària, però, a la darrera reunió mantinguda entre la Sra. batllessa i jo mateix
amb el Sr. Gual i el Sr. Plaza, ens van dir que, abans d’acabar el mes de setembre, es
constituiria la Mesa Tècnica de Valoració. Avui mateix hem xerrat amb el Sr. Plaza i m’ha
confirmat que, efectivament, aquesta mesa de valoració es va constituir abans d’ahir, és a
dir, dimarts dia 22 de setembre; també m’ha dit que la setmana que ve, en principi, o com
a màxim la primera setmana d’octubre, es tindrà la proposta tècnica concreta i que es durà
al proper Consell d’Administració que es realitzi, posterior al de constitució, que tindrà lloc
a finals d’octubre; de fet, el nomenament dels consellers va tenir lloc divendres passat.
SRA. REYNÉS DEL PP: Només dir que no es va debatre en el Consell d’Administració,
perquè es va cancel·lar aquell Consell d’Administració i no es va dur en el posterior; de
totes maneres, jo vaig comentar a la Sra. alcaldessa que aquell punt hi anava perquè
considerava que era important, i vaig dir que, quant a votació, estava a disposició de
l’equip de govern; efectivament, jo no anava a votar res que no tinguéssim consensuat
anteriorment. Per tant, en vam rallar, però aquell Consell d’Administració no es va dur a
terme.

Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre la convocatòria de diferents
Consell Municipals (SG3215PR0027)
Atendiendo a la importancia de mantener la transparencia y participación de la ciudadanía
a través de los diferentes consejos municipales impulsados durante el anterior mandato,
viendo que ya se han convocado el Consejo Municipal de Puerto y el Consejo Municipal de
Igualdad, solicitamos a la señora alcaldesa:
¿Cuándo tienen previsto convocar los consejos municipales restantes? ¿Tiene previsto
crear alguno nuevo? Y, si es así, ¿cuándo?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Està previst celebrar-los dins el mes d’octubre, de forma escalonada.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre l’agenda de l’alcaldessa i la
no assistència a la recepció reial del passat 5 d’agost (SG3215PR0026)
El passat dia 6 d’agost de 2015, mitjançant registre d’entrada número 10367, vam
demanar còpia de l’agenda oficial de la Sra. alcaldessa del dimecres dia 5 d’agost, data en
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què es va celebrar la recepció reial al Palau de l’Almudaina, a Palma de Mallorca.
El passat dia 3 de setembre de 2015, mitjançant registre d’entrada número 11380, vam
reiterar aquesta sol·licitud, ja que en un mes no ens havien donat cap tipus d’informació al
respecte.
A dia 18 de setembre, hem tingut còpia de l’agenda de la data en qüestió.
Després de revisar l’agenda, i sense voler qüestionar res del que hi apareix, troba realment
que no podia la Sra. alcaldessa modificar la data d’alguns dels compromisos que hi
figuren, per poder assistir a la recepció reial el dia 5 d’agost?
O és que tal vegada la resposta donada per la Sra. alcaldessa no era precisament per
problemes d’agenda, sinó per ideologia?
Si és així, no troba que com a alcaldessa és la representant de tots els maonesos i no
només dels que la van votar?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Bé, vostès van veure l’agenda; nosaltres, des que ens vam
incorporar, hem prioritzat sempre el servei i l’atenció a la ciutadania; han estat uns mesos
de moltíssima intensitat quant a reunions i a diferents trobades amb ciutadans que
plantejaven moltíssims temes, i aquesta ha estat la prioritat que nosaltres ens hem marcat
i que ens marcarem sempre. Aquest acte era un acte institucional i el nostre equip de
govern i jo mateixa ens vam sentir plenament representats per la presidenta del Consell
Insular, que sí hi que hi va assistir en nom de Menorca.
SRA. REYNÉS DEL PP: Sí crec que seria prou interessant que la Sra. alcaldessa pogués
dir que és el que hi havia previst dia 5 d’agost a la seva agenda.
SRA. ALCALDESSA: La veritat és que no ho record. Segurament reunions tot el matí i
segurament activitats durant el capvespre.
A continuació, la Sra. Reynés fa entrega a la Sra. alcaldessa de còpia de l’agenda de la
Sra. alcaldessa de dia 5 d’agost de 2015.
SRA. ALCALDESSA: Perfecte, tenc una bona secretària. Idò sí, tenia reunió amb el
Teatre, tenia reunió amb Policia, tenia una parella de fet, tenia una reunió amb la Cadena
Ser, tenia una reunió de gasoil i tenia un coordinador; i, per a la gent que no ho sàpiga,
vaig casar la meva filla el passat 29 d’agost; la seva parella és de fora i tenia una visita de
la seva família per coordinar tot el tema del casament: anar a veure el lloc, pensar amb
totes les necessitats que hi havia; i era una de les activitats del capvespre; més tard hi
havia una activitat a Líthica i l’endemà, a primera hora, hi havia una reunió amb Gas
Natural, una mesa de contractació, precisament del Consorci de Residus, i Junta de
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Govern Local.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre la celebració del 125è
aniversari de les festes de la Mare de Déu de Gràcia (SG3215PR0025)
Atès que enguany s’han complert els 125 anys de les nostres festes de la Mare de Déu de
Gràcia, creiem que és circumstància prou important per aprofitar d’emmarcar de manera
especial aquesta efemèride en un plegat d’activitats participatives i engrescadores, per
aconseguir transmetre un coneixement més profund de la nostra tradició i cultura, fent així
recordar als més grans i ensenyar als més petits, exaltant com entre tots hem sigut
capaços de conservar i estimar les nostres festes patronals, senyal d’identitat del nostre
poble, com al llarg d’aquests anys s’han produït canvis per l’evolució, però conservant
altres, i respectant sempre l’esperit d’aquestes.
Una vegada passades, no podem evitar pensar que s’haurien pogut programar moltes més
accions per fer notar de manera especial aquest aniversari.
Quan fem recompte de les iniciatives dutes a terme, constatam que es va dur endavant
l’exposició gestada per l’anterior equip de govern i que, efectivament, ha estat un èxit per
l’atractiu que suposava.
Sabem, també, que es va encomanar un logotip per a la commemoració de l’aniversari,
tres vídeos que han estat exposats a les xarxes socials, dels quals no sabem quin ressò
han tingut, i per açò demanam a la Sra. alcaldessa:
Com valoren aquestes escasses accions? Creuen que han complert amb la seva
responsabilitat de col·laborar en fer viure, sentir i difondre la nostra història, tradició i
cultura?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Mus explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS DEL PSOE: M’agradaria poder exposar una mica quines són les accions que
hem dut a terme. Com vostès diuen, vam crear un logotip per a l’aniversari, vam
desenvolupar l’exposició dels 125 anys de les festes de Gràcia que, per cert, açò que
havia estat gestada per vostès, cal puntualitzar-lo; el cert és que hi havia hagut una
proposta del tècnic a vostè, i vostè, Sra. Mus, li va dir que, lògicament, atès el canvi polític,
esperés al proper regidor per prendre una decisió ferma sobre aquest tema, cosa que em
sembla molt bé, per part seva. I, d’altra banda, es van fer aquests tres vídeos que
mencionen a la pregunta; el primer va tenir 34.013 visualitzacions i 12.010 reproduccions;
el segon, 33.616 visualitzacions i 10.900 reproduccions; i el tercer, 35.912 visualitzacions i
12.723 reproduccions. A part d’aquestes tres accions, que vostès citen a la pregunta,
també vam comptar amb la presència dels Gegants de la Ciutat; vostè, Sra. Mus, quant a
aquest tema, havia fet una gestió quan era regidora, i jo la vaig tornar a fer perquè tant
aquí, com a Barcelona, hi havia hagut canvi de responsables. Després vam fer el nou
pitrall del caixer fadrí, atès que, a partir d’enguany, el caixer fadrí canviarà anualment, i així
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no se l’han de fer ells cada vegada que han de sortir. Vam fer una composició musical de
la Banda de Música de Maó. Vam fer un suplement especial dins el programa de festes.
Vam dur a terme la primera fase de la restauració del cartell de 1890, el primer cartell de
festes; hem posat, lògicament, dins el cartell la inscripció i hem fet constar el 125è
aniversari de les festes. Hem fet una categoria especial en el concurs de mostradors. Hem
fet una convocatòria d’un concurs de fotografia digital de cara a l’any que ve, de fotos fetes
enguany en els 125 anys. Hem recuperat l’auca que es va posar l’any del centenari. I vam
dur a terme una activitat que es deia “D’avis a néts”, que tenia com a objectiu fer una mica
de diàleg intergeneracional; és cert que hi va anar manco gent de la que m’hauria agradat,
però, com a mínim, nosaltres ho vam dur a terme. A més de petits detalls, com són les
inscripcions a les botes de vi i a les culleres de plata dels caixers. També hem donat
suport econòmic i quant a continguts a les dues revistes, tant a la d’Editorial Menorca, que
fan cada any, com a la d’Empàtic, edició especial quant al 125è aniversari de les festes.
Alhora, hem donat suport a la creació del mata-segells i del sobre del Grup Filatèlic i
Numismàtic, i hem fet una aportació econòmica per a la seva exposició. Certament que
s’hagueren pogut fer més coses, però, en un mes i mig, que és el temps que vam tenir
entre la presa de possessió i la remissió a impressió i edició del programa de festes,
consideram que hem fet prou coses i que tot ha anat bé; en general, tot s’ha valorat
positivament; nosaltres teníem clar que no volíem modificar cap aspecte protocol·lari de
contingut de la festa, i, per tant, consideram que hem aconseguit els objectius marcats. A
la pregunta de com valoram aquestes escasses accions, dir-li, Sra. Mus, que bé; i quant a
si creiem que hem complert amb la nostra responsabilitat de col·laborar en fer viure, sentir
i difondre la nostra història, tradició i cultura, dir que consideram que sí.
SRA. MUS DEL PP: Jo només volia puntualitzar que, nosaltres, la primera vegada que
vam organitzar les festes, ens vam trobar en la mateixa situació que vostès; entenc tota la
complicació que açò du, la feinada que açò du; al que em referia més, quan feia la
pregunta, era al fet de fer viure, fer sentir, a difondre les nostres festes; és a dir, als més
petits, a fer-los entendre, educar-los en aquest sentiment; i a la gent més gran, a fer-los
reviure les festes. Nosaltres, l’any passat, per exemple, vam fer una exposició de
fotografies antigues, perquè la gent conegués un poquet l’evolució de les festes; amb la
pregunta, em referia a accions més populars, per tal que la gent sentís realment que se
celebrava el 125 è aniversari i que visqués més aquest aspecte. I si vostè, Sr. Pons, em
diu que estan satisfets, jo també ho estic, perquè moltíssimes coses s’han respectat; per
tant, qued contenta, perquè la nostra feina també ha estat bona i positiva.
SR. PONS DEL PSOE: Jo, el fet de respectar el seu, la veritat, era una mica la nostra
idea; volíem que el canvi de govern no suposés un gran canvi a les festes, i així ho vaig
transmetre des del principi. També he de dir que, a principis del mandat, es va convocar
una reunió amb els exregidors d’aquesta àrea per comentar diferents temes; vostè, Sra.
Mus, no hi va poder assistir, però hi va assistir el Sr. Botella. Hem fet el que hem pogut i el
que hem considerat que tocava fer. Aprofit per dir que, de l’exposició que ha tingut tant
d’èxit, estem valorant l’opció de fer un petit llibret, amb els plafons que s’han editat, perquè
en quedi constància i perquè cadascú ho pugui llegir i pugui tenir aquest contingut a ca
seva.
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre el repartiment del programa
de les festes de la Mare de Déu de Gràcia (SG3215PR0024)
Hem rebut moltes queixes de diferents barris del nostre municipi per no haver rebut el
programa de les festes; tots sabem que els ciutadans l’esperen amb especial il·lusió, per
seguir i conèixer les activitats d’aquests dies...
Conscients, per la nostra experiència, de la cura que s’ha de tenir en aquest menester,
vam procurar sempre garantir que arribés a totes les cases, deixant avís en el cas de no
trobar ningú, cosa que sembla que tampoc ha passat enguany; és pel que demanam a la
Sra. alcaldessa:
Quin criteri i de quina manera s’ha fet el repartiment; i si es prendrà nota d’aquest
problema per als propers anys?
És veritat que, a algunes urbanitzacions, i en resposta a la consulta d’alguna associació de
veïns afectats, la resposta va ser que anessin al Servei de Cultura a cercar-los i que fessin
ells mateixos el repartiment dels programes?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Mus explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS DEL PSOE: L’empresa que ha fet el repartiment dels programes és
Publicitarios Pérez; i el repartiment, aprofit per dir-ho encara que no ho demanin, ha tingut
un cost de 593,51 euros. En principi, i respecte a açò de l’avís, la consigna del Servei de
Cultura era que deixessin un avís sempre que no trobessin una persona que els pogués
obrir la porta, perquè el programa no es deixa de qualsevol manera; intentam, com vostès
supòs que intentaven, que es deixi dins la bústia i que es doni una mica de garantia que
arriba; tot i així, hi ha queixes, perquè a mi també m’han arribat i al Servei de Cultura
també; sempre hi ha gent que no el rep, entre altres coses, perquè a vegades el deixen
damunt la porta i el primer que passa se l’endú. Nosaltres el que vam fer, en el cas dels
disseminats i urbanitzacions, que és el més complicat, va ser contactar amb l’Associació
de Veïns des Murtar, sa Mesquida, es Canutells, es Grau i Cala Llonga, i, per evitar
precisament que es fes un repartiment i que no fos fructífer, els vam demanar si ells
estaven disposats, com a associació, a fer el repartiment dels programes, i van dir tots que
sí, excepte els representants de l’Associació de Cala Llonga, que van dir que només ho
podien enviar als seus socis; i, per tant, el que vam fer va ser enviar-ho als que estaven
censats aquí a l’Ajuntament. A Binixíquer, Binidalí i Sant Antoni també es van remetre els
programes per correu ordinari; avui, per cert, han arribat al Servei de Cultura 22 sobres
amb programes retornats, crec que els altres anys també havia passat alguna cosa similar,
però no ho sé segur, m’ho van comentar. Jo l’únic que li puc dir, Sra. Mus, és que la
sensació dels treballadors del Servei de Cultura és que enguany hi ha hagut manco
queixes; jo no ho sé, la veritat, i no faré gens de força quant a açò, perquè sempre sabem
que al regidor del govern li arriben manco queixes que a la resta de la gent, encara que
sigui per gentilesa. Per tant, en prendrem nota i l’any que ve intentarem fer-ho millor.
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SRA. MUS DEL PP: Més que gent puntual, el que ens havia arribat era més per carrers; la
percepció que nosaltres teníem era que hi havia carrers que s’havien deixat de fer; per
altra banda, també volíem saber si valoraven positivament que les associacions de veïns
de disseminats haguessin de repartir els programes o si s’ho replantejaran una volta
tenguin més temps. L’expectativa de la gent de rebre el programa pot semblar una
ximpleria, però realment hi ha gent que el col·lecciona, gent que l’espera; mentre un no
entra dins aquesta dinàmica, tal vegada no n’és prou conscient, però és un fet prou
important.
SR. PONS DEL PSOE: Efectivament, hi va haver algunes queixes de carrers; tal i com se
m’ha informat des del Servei de Cultura, per exemple, a l’edifici Marès no es va rebre el
programa i va venir un veí i es va endur tots els programes per a tot el bloc de pisos;
tampoc no el van rebre al carrer Pintor Calbó, 25, i vam avisar l’empresa per tal que el
repartís; a altres edificis més petits dels carrers de Gràcia i Infanta també hi va haver
petites incidències, i es va demanar a l’empresa que hi tornés a passar. Cert és que
sempre es pot fer millor, però es reparteixen moltíssims programes de festes; de moment,
desconec el número exacte de programes extraviats en relació a la totalitat dels repartits,
però és mínim, sense perjudici que hauria de ser encara inferior.
SRA. ALCALDESSA: Només per aportar una petita informació; jo he estat treballadora
d’aquesta casa des de principis dels anys 90 i he tingut responsabilitats al Departament de
Cultura, i aquest és un problema que, desgraciadament, es repeteix any rere any; a
vegades, el pateixen unes zones; a vegades, unes altres; és molt difícil que hi hagi
satisfacció al 100 per 100. És cert que aquesta situació es revisarà i s’analitzarà, però hi
ha moltes dificultats en el repartiment, sobretot quant al que són camins rurals i
disseminats, i moltes vegades les associacions de veïns s’ofereixen a fer aquesta feina; jo
crec que no és una situació nova, però, evidentment, s’ha de veure com millorar aquesta
labor.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre l’incompliment sobre el Pla
economicofinancer (SG3215PR0023)
En el Pleno celebrado por este Ayuntamiento el pasado 23 de julio de 2015, en su punto 4º
del orden del día, se dio cuenta del informe de Intervención municipal de fecha 18 de junio
de 2015, relativo a la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de
gasto, del límite de deuda y del periodo medio de pago resultante de la liquidación del
Presupuesto general del Ayuntamiento de Mahón en el ejercicio 2014 (Exp.
SG4115TC0122).
El citado informe, realizado y suscrito por el interventor interino, Sr. Manuel Velarte Pérez,
indicaba:
Aprobación y publicación (artículo 23.4 de la LOEOPSF) (artículos 21, 22, 24 y 26 del
reglamento). El Plan económico financiero en su caso debe ser elevado al Pleno en el
plazo máximo de un mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio y en el caso
de las entidades locales no incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135
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TRLRHL, el plan no requerirá ninguna aprobación adicional, debiendo ser comunicado al
órgano competente de la tutela de la comunidad autónoma. El pleno dispone de dos
meses desde la presentación del plan para su aprobación.
Atendiendo al citado informe y habiendo trascurrido dos meses desde la presentación del
mismo al Pleno de la corporación, y a pesar de poder tener en cuenta las circunstancias
extraordinarias de cambio de corporación municipal y el periodo veraniego, lo cierto es
que, tal y como indica el informe en cuestión: “Responsabilidad por la no presentación del
PEF. Constituye infracción muy grave la no presentación o la falta de puesta en marcha en
plazo del plan económico financiero o las medidas del mismo, como ha recogido el artículo
28.h de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno, que deberá sancionarse según lo previsto en su artículo 30”.
Atendiendo a que en la Comisión Informativa de Servicios Generales y Hacienda
celebrada el día 18 de septiembre figuraba en el orden del día, en su segundo punto: Plan
económico y financiero.
Es por lo que solicitamos a la señora alcaldesa, en representación del equipo de gobierno
(Ara Maó-PSOE):
¿Por qué motivos están incumpliendo los plazos marcados por la legislación para la
presentación del Plan económico financiero?
¿Existe algún tipo de discrepancia entre los servicios de Intervención municipal y el
equipo de gobierno para la redacción, aprobación, ejecución y aplicación del citado
Plan económico financiero?
¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno elevar al Pleno de la corporación el
preceptivo Plan económico financiero, así como su posterior aplicación?
Atendiendo a criterios del informe de Intervención respecto a la infracción muy grave
producida, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la misma?; ¿cómo puede
afectar al ayuntamiento?; y ¿cómo piensa asumir las responsabilidades que de la
misma se deriven?

1.
2.

3.
4.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Botella explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Quant a la primera pregunta, relativa als motius d’incompliment
del termini de presentació del Pla econòmicofinancer, dir que l’equip de govern ja tenia les
mesures a aplicar al Pla economicofinancer; no obstant, en el moment de ser informats per
l’interventor municipal, just abans de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, es va considerar que les dades que l’han d’integrar han d’incloure, a més a més,
les previsions tendencials incloses en el Pla pressupostari a mitjà termini 2016-2018.
Aquest Pla pressupostari 2016-2018 s’havia d’haver introduït a la web del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, a l’Oficina Virtual de Corporacions Locals, abans
del dia 23 de març passat. Aquesta informació no es va entrar, ni es van estimar aquestes
previsions, per part de l’antic equip de govern; es va entendre que era imprevisible saber el
futur immediat, a causa de la convocatòria electoral. Ara l’escenari és molt semblant, quant
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a les eleccions generals pròximes, que poden capgirar o no la normativa aplicable en tema
pressupostari, tampoc ho sabem. Però l’interventor considera que s’havien d’introduir
prèviament les dades a la plataforma de l’Oficina Virtual del Ministeri, i, per açò, no es va
tractar aquest assumpte en aquella comissió. Quant a discrepàncies de la Intervenció i
l’equip de govern, no hi ha cap discrepància; i l’única cosa que ha endarrerit l’aportació del
Pla economicofinancer a aquest Ple és la introducció d’aquestes dades a l’Oficina Virtual
del Ministeri, que obliga a tenir una previsió del pressupost de 2016 i que encara no estava
tancada. Quant a la pregunta de quan s’aprovarà el Pla economicofinancer, dir que es
pensa aprovar el Pla economicofinancer el mes d’octubre, a aplicar dins el 2016. Pel que
fa a la quarta pregunta, l’informe d’Intervenció diu, textualment: “Constituye infracción muy
grave la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del Plan económico
financiero o las medidas del mismo”; és el mateix interventor que va fer l’informe qui
demana més dades, que requereixen temps quant a elaboració, quant a elaborar una
previsió pressupostària per al 2016. La infracció greu seria no presentar o no aplicar el Pla
economicofinancer, però el presentarem. A més, totes les previsions i mesures del Pla
estaran encaminades a aplicar-se durant l’exercici 2016, i, per tant, aquest retard no té cap
incidència perquè el Pla no té cap efecte sobre el pressupost vigent.
SR. BOTELLA DEL PP: Moltes gràcies per l’exhaustiva informació i benvingut al món real,
Sr. Tutzó; ja hem passat de ser del món de Yupi al món real, i aquesta és la trista realitat
del que hi ha, a vegades, entre el que diu la legislació i el que després hi ha en el dia a dia
de la gestió. Veig que, una vegada més, i com ha estat tònica durant tot el Ple, la culpa
segueix sent del Partit Popular, ja sigui del Partit Popular del Govern central o d’aquí. Tal
vegada la culpa sigui del Partit Popular, però a vostès els correspon, en aquests moments,
gestionar; i, per tant, esperem que se’n puguin sortir. No sé si el Sr. Tur riu de la meva
ironia o el que li fa gràcia és que correspon gestionar açò a Ara Maó, i no al PSOE.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Açò del món de Yupi s’ho podia haver estalviat, Sr. Botella,
perquè jo no he viscut mai al món de Yupi; jo sóc un professional, fora d’aquí, i crec que
aquí intent comportar-me; trob que aquesta expressió que ha fet servir, Sr. Botella, està
fora de lloc. Per altra banda, jo no he donat culpa a ningú; repetesc, en ser mesures
encaminades a retornar l’estabilitat pressupostària a l’Ajuntament aplicables durant
l’exercici 2016 creiem que no estem fora de termini. El procediment d’estudi i redacció del
Pla economicofinancer està engegat i molt avançat, i la infracció greu seria no elaborar-lo
o no presentar-lo. El que realment és greu és haver de fer aquest Pla economicofinancer
per un incompliment i una mala gestió del pressupost, quant a la qual cosa no tenim res a
veure. Per favor, demanaria no confondre més la gent, perquè el Pla no es planteja per
decisió política o caprici; estem obligats a fer-lo per llei i per una gestió exclusivament
responsabilitat de l’anterior equip de govern; no dic culpa, dic gestió.
SR. BOTELLA DEL PP: Per una qüestió d’ordre, per retirar l’expressió món de Yupi, que
en cap moment pretenia ser ofensiva; només volia dir que, en fase electoral, tots els partits
idealitzam i que, després, quan un governa, ha de gestionar. En cap moment pretenia
qüestionar ni atemptar contra la serietat del Sr. Tutzó; disculpi.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Accept la seva disculpa, Sr. Botella.
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SRA. ALCALDESSA: Només dir, com ha comentat el meu company, que no es tracta de
donar culpes a ningú, però sí que és cert que el tancament de 2014 no és atribuïble al
nostre equip de govern actual; ara bé, gestionarem amb responsabilitat les conseqüències
que es derivin d’aquest Pla economicofinancer forçat a elaborar per aquesta situació.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre el desequilibri financer i la
repercussió en PUM, SL (SG3215PR0022)
En el Pleno celebrado por este Ayuntamiento el pasado 23 de julio de 2015, en su punto 4º
del orden del día, se dio cuenta del informe de Intervención municipal de fecha 18 de junio
de 2015, relativo a la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de
gasto, del límite de deuda y del periodo medio de pago resultante de la liquidación del
Presupuesto general del Ayuntamiento de Mahón en el ejercicio 2014 (Exp.
SG4115TC0122).
El citado informe, realizado y suscrito por el interventor interino, Sr. Manuel Velarte Pérez,
indicaba:
La existencia de desequilibrio financiero en PUM, SL es causa de disolución automática de
la entidad el 1 de diciembre de 2015 en virtud de la disposición adicional novena de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la reforma
introducida por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local al no haberse corregido el desequilibrio financiero resultante de la
liquidación a 31 de diciembre de 2013 y la no existencia del plan económico financiero
correspondiente.
Dándose la circunstancia de que el tiempo trascurre inexorablemente y nos vamos
acercando a la fecha del 1 de diciembre de 2015, con todas las consecuencias que ello
pueden representar para este ayuntamiento, tanto en el orden urbanístico, como
administrativo, y también, y muy especialmente, económico.
Es por lo que solicitamos a la alcaldesa en representación del actual equipo de gobierno
(Ara Maó-PSOE)
¿Cómo piensa afrontar la disolución automática de PUM, SL que se originará a partir
del 1 de diciembre de 2015?
¿Qué consecuencias, en el plano administrativo y urbanístico, tendrá para este
ayuntamiento y muy especialmente para los ciudadanos?
¿Tienen cuantificado que repercusión en términos económicos tendrá para este
ayuntamiento, atendiendo a la casuística existente en cuanto a encomiendas de
gestión, valoración de activos, créditos y recepción de obras, y, como
consecuencia, inventarios de bienes?
¿Cómo piensa afrontar y organizar con posterioridad a la disolución automática a
producirse el 1 de diciembre de 2015 la gestión urbanística hasta ahora
desarrollada por PUM, SL; y ¿cuál será la situación del personal de la Sociedad?

1.
2.
3.

4.
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Botella explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Tal com molt bé saben, la Llei 27/2013, de la qual ja hem
xerrat, diu que les entitats amb desequilibri financer durant dos anys consecutius quedaran
automàticament dissoltes. Evidentment, afrontarem aquesta dissolució que,
malauradament, no és fruit d’una intenció o criteri polític, sinó de l’aplicació de la llei. Les
repercussions administratives i urbanístiques no s’han de notar, l’Ajuntament assumeix
drets i deures. La gestió urbanística serà desenvolupada pel Departament d’Urbanisme i el
personal passarà a ser adscrit a la plantilla municipal, com a laboral indefinit. Per a més
informació, està previst convocar el Consell d’Administració de PUM, SL dins de la primera
quinzena d’octubre; s’informarà del seu desenvolupament a la propera Comissió
informativa, i s’elevaran després a Junta General els acords pertinents, per tal d’anar
seguint totes les passes legals necessàries.
SR. BOTELLA DEL PP: Únicament per expressar no els dubtes, sinó les incògnites que,
en aquest moment, tenim quant al fet que passin a formar part de la plantilla municipal els
membres d’una societat limitada aliena a l’Ajuntament; desconeixem, en aquests
moments, si hi haurà algun tipus de concurs de mèrits o no; plantejam aquesta qüestió
atès que, fins ara, aquestes lleis, tan negatives a criteri de segons qui, constrenyen
l’actuació municipal quant a la contractació de personal.
SRA. ALCALDESSA: Els estatuts del PUM, SL preveuen aquesta dissolució, així com el
sistema de liquidació, i ens hi cenyirem. Informar-los, també, que a partir del 16 de juliol
disposam d’un informe del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament quant a la
situació en què quedaran els treballadors de PUM, S.L. una vegada la societat sigui
dissolta i liquidada; aquest era un dels temes que ens preocupava més. En aquest informe
s’indica que la subrogació del personal en cas de liquidació no té cap problema i que
aquests treballadors passaran a treballar per a l’Ajuntament com a indefinits no fixos, en
aplicació de l’Estatut dels Treballadors, seguint el mateix criteri que quan hi ha un canvi de
titularitat d’empresa. Aquest informe està a la seva disposició, per si el volen veure.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre el concert per a la impartició
de batxillerat entre el centre concertat La Salle de Maó i el Govern de les Illes
Balears (SG3215PR0021)
Recentment hem assistit al procés de concessió del batxillerat al Col·legi de La Salle de
Maó.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats va atorgar, el passat mes d’abril i de
forma provisional, aquest concert a l’escola La Salle.
Amb el canvi de govern a les institucions, aquest procés ha derivat en una denegació del
mateix, per part del mateix govern, emprant el mateix argument que havia emprat l’anterior
per a la seva concessió provisional: les dades de necessitats d’escolarització de la zona i
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les dades de matrícula del centre. Si aquest argument era el que es plantejava per donar
el concert provisional, el mateix és el que empra l’actual Govern per denegar-lo, fet que
sembla un contrasentit.
La preocupació de les 13 o 14 famílies ha estat gran, ja que el procés de matriculació
havia finalitzat en primera instància, i per recol·locar els alumnes de La Salle hi havia
certes dificultats que, afortunadament, s’han esmenat en gran part, atenent les demandes
dels alumnes i les seves famílies.
En aquest sentit, voldríem saber el següent:
Quines gestions, en quines dates i amb quins representants institucionals, ha fet la Sra.
alcaldessa o la tinenta d’Alcaldia d’Educació per tal d’interessar-se per la situació
d’aquestes famílies.
Quina opinió li mereix, a la Sra. alcaldessa, que no s’hagi atorgat el concert de
batxillerat al col·legi La Salle?

1.

2.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gornés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Primer de tot, remarcar que cap família s’ha adreçat
directament a aquest Ajuntament quant a aquest assumpte, però sí que jo, al llarg d’aquest
tres mesos, ja m’he reunit tres vegades amb el delegat d’Educació, i aquest és un dels
temes que hem anat tractant, encara que en tenim molts damunt la taula. Dilluns 27 de
juliol, a les del 10 del matí, i dijous 27 d’agost, a les 10 del matí, em vaig reunir amb el
delegat d’Educació i a les dues trobades em vaig interessar per aquesta situació, així com
per altres; a ambdues reunions se’m va informar del criteri que s’emprava per resoldre
aquest tipus de temes. Per altra banda, també dia 27 d’agost vaig tenir una tercera trobada
amb el delegat d’Educació, juntament amb els presidents d’AMIPA i FAPMA, per analitzar
altres temes i aquest assumpte, curiosament, tampoc es va posar damunt la taula en
aquell moment, perquè n’hi havia un altre que era prou important i que sí que vam
comentar. Quant a la segona pregunta, relativa a quina opinió ens mereix que no s’hagi
atorgat el concert de batxillerat al col·legi La Salle, jo personalment crec que no es tracta
d’opinions, sinó que es tracta de definir un criteri; el criteri jo pens que sempre l’han tingut;
en aquest cas, l’Oficina d’Escolarització; i aquest criteri és el que s’ha d’emprar per
resoldre aquest procediment. Tornam a reiterar que confiam en els professionals del
sector, molts d’ells amb una trajectòria destacable en aquest àmbit; l’escolarització, per als
qui ho coneixem de prop, no és un procés fàcil; s’ha resolt bé i que el criteri hagi estat el
de vetllar perquè tot el mapa escolar hagi quedat ordenat atenent al fet que s’han d’emprar
bé els recursos econòmics, en aquest cas, jo crec que és d’admirar. Repetesc: no hi ha
hagut cap família que directament s’hagi posat en contacte, en aquest cas, amb mi, com a
responsable, o amb la Sra. batllessa, també com a responsable.
SR. GORNÉS DEL PP: Nosaltres senzillament, en aquesta pregunta, volíem posar en
evidència que s’empra un mateix criteri per dir que sí i el mateix criteri, pocs mesos o
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setmanes després, per dir que no. No hi ha, de qualque manera, unes dades de pes que
ens ajudin a nosaltres a discriminar si era correcta la primera resolució, o sí és correcta la
segona; de la informació que tenim, quant a les reunions que s’han tingut amb el delegat
d’Educació, no és que se’ls donés una informació molt contundent; sort que s’han pogut
recol·locar quasi totes les persones a les places que volien; açò, de qualque manera, ha
mitigat el possible perjudici que haguessin pogut tenir. I, en definitiva, la sensació que hi
havia, perquè nosaltres sí que ens hem reunit amb alumnes, amb professors, amb la
direcció, no només amb el delegat d’Educació, era que hi havia hagut una directriu de tipus
polític que ha fet que es girés una resolució que s’havia atorgat, indicant, de qualque
manera, un camí cap a l’escola que, amb tota la il·lusió, havien emprès i que, per aquesta
raó, no s’ha pogut dur a bon terme.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Jo desconec si hi ha hagut una directriu política o no, però,
en aquest cas, compartesc el criteri adoptat; que es faci un batxiller per a tretze famílies,
amb tot el respecte que es mereixen les tretze famílies, i açò ho vull posar damunt la taula,
no ho veig viable, perquè en el moment social i econòmic en què estem hem d’afinar molt
bé en què es gasten els recursos. Per altra banda, i aquest és el criteri més important i el
que s’ha de posar damunt la taula, un batxiller amb 13 alumnes no permet a un centre
oferir un ventall gens gran d’optatives; si l’Administració té el deure de vetllar perquè hi
hagi una bona qualitat, entenc jo que la qualitat passa perquè hi hagi una varietat d’elecció
en la formació que un vulgui fer. Evidentment, aquí, varietat d’elecció no n’hi havia quant a
les optatives, cosa que sí que hi ha als instituts públics; de les deu matrícules que hi havia,
perquè tres ja tenien feta una reserva a l’institut Joan Ramis i Ramis, totes deu s’han
ubicat en primera opció. Jo el que sí que crec és que el Consell Escolar Municipal ha de
tenir aquesta força i és l’espai on s’ha de debatre i s’ha d’analitzar si en aquesta ciutat de
Maó és necessari o no un concert a un altre centre. El que sí està clar és que el debat no
s’ha fet en el Consell Escolar Municipal; el que sí és cert és que, si el criteri polític, i
desconec si hi ha hagut alguna directriu política o no, és eficiència econòmica i vetllar per
la qualitat i per la varietat que es pugui oferir, jo el compartesc, i esper que els companys
d’aquest equip de govern també ho facin.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre el futur de l’antic hospital
Verge del Toro (SG3215PR0020)
En els darrers dies hem pogut llegir diferents informacions publicades en la premsa sobre
el futur de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro. Des del fet que es vol aturar la
reversió a la Seguretat Social, iniciada durant l’anterior legislatura per part del Govern de
les Illes Balears, fins que es pretén reprendre l’ús sociosanitari d’aquest immoble, ateses
les necessitats socials esmentades el dia 20 de setembre per part del també Govern de les
Illes Balears. Al mateix temps, sembla que s’ha repescat l’anomenat “Pla d’usos del Verge
del Toro”, un document que es va presentar l’any 2010 i que pretenia una inversió de 9,7
milions d’euros.
En aquest sentit, plantejam les següents preguntes a la Sra. alcaldessa:
Quin troba que ha de ser l’ús de l’antic hospital Verge del Toro?

1.
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En el cas que hagi de ser un centre sociosanitari, quins tràmits s’hauran de fer per tal
d’aconseguir-ho?
Quin és el compromís del Govern de les Illes Balears respecte dels terminis i de
l’execució pressupostària en el cas que es convertesqui en un sociosanitari?
Hi ha professionals que als mitjans de comunicació, van dir que pensen que el centre
sociosanitari hauria de ser de nova planta. Què pensa l’alcaldessa de tal fet?
Realment creu que la reversió a la Tresoreria de la Seguretat Social era una mala
idea?

2.
3.
4.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gornés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUR DEL PSOE: Aquest regidor, coresponsable de totes les decisions d’aquest equip
de govern i content de formar-hi part, donarà resposta a aquestes preguntes entorn al que
és l’hospital Verge del Toro. Quant a l’ús de l’antic hospital Verge del Toro, aquest equip
de govern té molt clar que, en aquests moments, defensa l’ús que ve determinat pel mateix
Pla General; aquest equip de govern té intenció de no oferir equipaments o nous
equipaments sense abans tenir regulat l’ús de planejament; per tant, mentre no es canviï,
en aquests moments l’equip de govern segueix defensant aquest ús que està marcat pel
planejament i que és justament l’ús sociosanitari. Quant a la segona pregunta, relativa al
fet de, en cas que hagi de ser un centre sociosanitari, quins tràmits s’hauran de fer per
aconseguir-ho, nosaltres defensam, igual que vostès també ho defensaven a l’anterior
mandat, un gran acord amb la resta d’institucions: Consell Insular de Menorca, que té una
part important de les competències quant a valoració de les necessitats sociosanitàries de
l’illa de Menorca, atès que tenim molt clar que aquest centre no donarà resposta només al
municipi de Maó, sinó a bona part del centre i llevant de l’illa, i també lògicament,
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per les competències pròpies que té quant a la
realització dels equipaments sociosanitaris. Per tant, els tràmits seran, primer de tot, fer la
diagnosi necessària d’aquestes necessitats socials, i, si es considera per aquest actual
govern municipal, insular i autonòmic que hi ha la necessitat de seguir endavant amb la
creació d’un centre sociosanitari, perquè a cinc-deu anys vista la mancança de places
sociosanitàries serà una realitat claríssima, ja ho és en aquests moments, procedir
d’aquesta manera; de fet, hi ha el compromís del Govern de les Illes Balears quant a
aquesta obra; està, fins i tot, incorporat dins el pacte de governabilitat en les diferents
institucions, govern municipal, govern insular i govern autonòmic. I en relació amb el que
són els professionals, quant als quals el Sr. Gornés deia que en diferents mitjans de
comunicació s’han manifestat cap a un centre sociosanitari de nova planta, lògicament
també hem llegit i sabem de molts d’altres que consideren important la rehabilitació
d’alguns equipaments que han quedat en desús per a aquesta finalitat, com ha passat i
està passant a moltes ciutats d’Europa, on es rehabiliten edificis antics en desús per a
usos sociosanitaris. Quant a la darrera pregunta, relativa a si consideram que és una mala
idea la reversió a la Tresoreria General de la Seguretat Social, li he de dir, Sr. Gornés, que
sí; creiem que va ser una mala idea que en seu moment s’iniciessin els tràmits de reversió
cap a la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobretot perquè, en aquell moment,
tampoc es tenia una alternativa clara, signada i factible per tal de construir, en tot cas, un
nou centre sociosanitari a una altra ubicació.
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SRA. ALCALDESSA: Jo només vull fer una reflexió, i és que podem seguir discutint anys
quant a aquest tema, però, mentre estem discutint, hi ha moltes famílies que tenen una
necessitat molt urgent de trobar una ubicació, principalment, per als seus malalts crònics;
persones que pateixen malalties degeneratives i que no tenen un lloc ideal per poder estar
ben ateses. Si tinguéssim una situació ideal, tindríem un gran pressupost per fer un centre
sociosanitari de nova planta i per poder rehabilitar tots els edificis que estan caient dins el
nostre municipi; com que no és aquesta la situació ideal que tenim, tenim dues
necessitats, una social i l’altra de rehabilitar patrimoni, i quant a aquestes dues necessitats
s’ha de trobar una solució; i aquí és quant a la qual cosa nosaltres farem feina. Dir que dia
7 d’octubre, a les 8.30 del matí, ja tenim programada una visita amb els tècnics,
arquitectes i enginyers, de les dues parts, tant municipals com de l’IBSALUT, per poder
analitzar realment quina és la situació arquitectònica d’aquest edifici.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a l’ús i la importància del
Casal Jove (SG3215PR0018)
El curs escolar ja ha començat i resulta innegable la importància d’oferir als joves
maonesos i maoneses un espai on poder treballar o bé complementar l’activitat educativa
amb la lúdica. Aquest espai és, des de fa ja dos anys, el Casal Jove, una entitat que
estalona la feina que es fa als centres escolars.
A la comissió informativa de Serveis Socials vam demanar per què el casal seguia tancat
durant el mes de setembre, i les explicacions no van ser gaire clares per part del regidor,
per la qual cosa ens agradaria que ens donessin més informació al respecte.
Un altre aspecte important, és la publicació en el perfil del Casal Jove d’un anunci lligat a
l’agrupació política Podemos. Aquest fet volem pensar que és casual o fruit d’un error
humà, i no creiem que aquest perfil s’hagi d’emprar com a eina política, independentment
del partit o partits que governin.
En aquest sentit, la nostra pregunta és:
¿Pensa la senyora alcaldessa i el seu equip de Govern incrementar el control sobre la
informació publicada a les xarxes socials?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gelabert explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. MONTES DEL PSOE: A petició del personal del Casal Jove, i amb la intenció de fer
balanç de la feina realitzada el curs passat, vam trobar oportú tancar cinc dies el Casal i
poder planificar millor el curs entrant amb nous projectes i millorar així, en la mesura del
possible, el servei que dóna el Casal Jove als nostres joves. Quant a la publicació en el
perfil del Casal Jove, que es va fer sense consultar-nos i sense el nostre consentiment, en
el mateix moment que en vam tenir coneixement es va demanar que es retirés, i així es va
fer. Ens sembla inacceptable que s’empri una eina d’aquest tipus políticament, i els
mateixos responsables ens van fer saber que va ser un error sense mala intenció.
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a les diferents vies de
participació ciutadana que l’actual equip de govern va dir durant el període electoral
que s’obririen i no ho ha fet (SG3215PR0019)
Una vegada començat el curs polític creiem des del Grup Municipal del Partit Popular que
és hora que l’actual equip de Govern doni una passa més en la seva gestió. Passats ja els
primers 100 dies, pensam que tant l’alcaldessa com el seu equip de regidors han tingut
temps per poder adaptar-se a una realitat com és la gestió de l’Ajuntament de Maó. És
hora, per tant, de traduir les paraules amb fets.
Un del missatge que més es va transmetre des de l’agrupació Ara Maó i el PSOE va ser
l’obertura de canals i vies de participació ciutadana activa per prendre decisions en la
gestió del Consistori. Opció que recolzam de forma activa des del nostre grup i que ja vam
començar a promoure en l’anterior govern aprofitant l’increment de les facilitats
tecnològiques. Una voluntat que va quedar àmpliament reforçada amb l’aprovació a
l’anterior Ple de forma unànime de la moció presentada per Ciudadanos i a la qual ens
vam afegir, mantenint la línia que ja vam encapçalar durant els darrers quatre anys amb la
creació, entre altres, de l’aplicació Linea Verde, la retransmissió dels plens en directe, la
tramitació de llicències en línia o l’exposició pública oberta a tots els ciutadans dels
pressupostos municipals.
El que no ens sembla correcte és el fet que allò que durant la campanya electoral va
semblar tan important i tan engrescador ara hagi acabat en res o quasi res.
A què espera l’actual equip de govern a obrir aquesta possibilitat als ciutadans
d’expressar-se i a participar en el dia a dia del Consistori?.
Quan pensen posar en marxa els grups de feina que van dir que organitzarien a la
proposta aprovada al ple?
De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Gelabert explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Esperem al nou disseny de la pàgina web que dilluns s’analitzarà a
una reunió a SILME amb totes les parts, perquè pensam que la pàgina web de
l’Ajuntament no respon a aquesta demanda ciutadana de mecanismes àgils per poder
participar, i, per tant, necessitam primer tenir l’eina i posar en marxa, després, els
mecanismes. Dilluns hi ha una reunió i si algú està interessat a assistir-hi hi pot anar; hi ha
una proposta de pàgina web molt moderna, i jo crec que agradarà, que serà, a més a més,
molt pràctica, a la qual ja està incorporat des de fa un parell de dies el portal de
transparència al qual estem obligats a adherir-nos abans de desembre; en els 100 dies,
l’únic acord que hi havia en relació a aquest tema era el fet d’obrir el portal de
transparència a la pàgina web de l’Ajuntament; el poden consultar perquè ja està operatiu,
si bé falta posar-hi alguns enllaços amb la informació correcta, fet condicionat a tenir la
nova pàgina web. I, efectivament, per a nosaltres, totes les eines de participació ciutadana
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són bàsiques, ho vam dur en el programa electoral els dos grups que formam part de
l’equip de govern, i és un programa electoral a quatre anys, no dels 100 primers dies; dins
els 100 primers dies, el nostre compromís era el d’obrir el portal de transparència a la
pàgina web, i ja ho està; començarem a posar en marxa els grups de feina que vam
comentar a l’altre Ple en el mes d’octubre, i farem feina aquests quatre anys per establir
tots els mecanismes necessaris de participació com a objectiu dels nostres programes
electorals.
SR. GELABERT DEL PP: Tenim molt present els punts dels 100 dies, perquè des
d’aquesta banda on ens ha tocat estar, tot i tenir el resultat més elevat a les eleccions,
estem obligats a fer pressió com a oposició, no a passar com a simples espectadors, i
estem contents que s’activin aquestes línies de participació. Atès el que s’ha informat, hi
haurà molta feina a fer en el mes d’octubre, serà un ple bastant carregat. Només per
acabar, quina és la valoració que fan en aquest sentit de la seva actuació front a la
participació ciutadana?; estan satisfets amb el que han aconseguit?
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres estem realment satisfets; als plens hi ha públic, la qual
cosa, fins ara, era difícil de veure; els ciutadans tenen total accés a qualsevol consulta que
vulguin fer i tenen les portes obertes; la participació és un actiu del nostre equip de govern
i estem molt contents. Manca establir mecanismes, però la voluntat i la vocació del nostre
equip de govern és precisament aquesta, i treballarem en aquesta direcció. Més
transparència que publicar un acord intern de dos partits polítics i fer-ho públic?; crec que
poques vegades açò es pot veure. Vostès tenen accés a l’acord dels 100 dies signat per
les dues parts; açò seria un document intern, a tots els efectes, però nosaltres l’hem fet
públic, perquè volen que sigui així, volem que la gent el conegui.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.33 hores del dia
24-09-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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