PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 10 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 22 - 10 - 2015
=====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa 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)

Absents
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
(excusa la seva absència)

(PP)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
22-10-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
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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
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 24 de setembre 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
No n’hi va haver.

3. Donar compte de decrets d'Alcaldia de nomenament de representants municipals
a diferents òrgans
La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de decret d’Alcaldia de data
15-10-2015 de modificació de decret d’Alcaldia de data 02-09-2015 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: la modificació del decret d’alcaldia de data 02-09-2015 relatiu a les
representacions en els òrgans que a continuació es relacionen, en els termes següents:
On diu:
ÒRGANS

TITULAR

Consell Municipal de Serveis Socials
Comunitaris
Comissió de seguiment de la mediació
cultural
Consorci Museu Militar

SUPLENT

Laia Obrador Pons Gabriel Pons
Pons
Héctor Pons
Riudavets
Héctor Pons
Riudavets

TÈCNICS
ASSESSORS

*Jenina
Mitjana
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Junta del Cadastre balear
Comissió seguiment cadastre

Jordi Tutzó Sans
Jordi Tutzó Sans

*Enrique
Macías
*Assumpta
Piris

Ha de dir:
ÒRGANS

TITULAR

SUPLENT

Consell Municipal de Serveis Socials
Gabriel Pons Pons Laia Obrador Pons
Comunitaris
Comissió de seguiment de la mediació Gabriel Pons Pons Laia Obrador Pons
cultural
Consorci Museu Militar
Vicenç Tur Martí
Héctor Pons
Riudavets
Junta del Cadastre balear
Dolores Antonio
Jordi Tutzó Sans
Florit
Comissió seguiment cadastre
Jordi Tutzó Sans
Dolores Antonio
Florit

TÈCNICS
ASSESSORS

*Jenina
Mitjana

*Enrique
Macías
*Assumpta
Piris

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó dia 15-10-2015, la qual cosa jo, com secretària
interina, certific.
L’ Alcaldessa; Conxa Juanola Pons
La Secretària interina; Mónica Mercadal Pons”

La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de decret d’Alcaldia de data
15-10-2015 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:
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ÒRGANS

TITULAR

FELIB
UIMIR
Autoritat de Gestió del parc
natural de s’Albufera
Junta Rectora del parc natural de
s’Albufera
Consorci Disciplina Urbanística

Conxa Juanola
Pons
Conxa Juanola
Pons
Isabel López
Manchón

Servei Insular de Bombers
Comissió de Coordinació de
policies locals
Comissió Tècnica Aeroport
Consell General Aeroport
Comitè de personal

TÈCNICS
ASSESSO
RS

Laia Obrador Pons
Rafael Muñoz
Campos

Isabel López
Manchón

Rafael Muñoz
Campos

Dolores Antonio
Florit
Conxa Juanola
Pons

Manolo Lora Buzón

Consorci Residus urbans i energia
de Menorca
Conxa Juanola
Junta de Seguretat
Junta de Protecció Civil

SUPLENT

Isabel López
Manchón

Pons
Conxa Juanola
Pons
Conxa Juanola
Pons
Conxa Juanola
Pons
Vicenç Tur Martí
Vicenç Tur Martí
-Conxa Juanola
Pons
-Vicenç Tur Martí
-Jordi Tutzó Sans

Jordi Tutzó Sans
Jordi Tutzó Sans

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Maó dia 15-10-2015, la qual cosa jo, com a
secretària Interina, certific.
L’ Alcaldessa; Conxa Juanola Pons
La Secretària interina; Mónica Mercadal Pons”

4. Rendició de comptes 2014 (SG4015RC2014)
- Vist l’expedient del Compte General de l’exercici 2014, format per l’Interventor municipal.
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- Vist l’estat numèric presentat dels estats, comptes anuals i annexes que composen
aquest Compte General.
- Informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2014 per
la Comissió Especial de Comptes, en reunió de data de 18 de setembre de 2015 amb 4
vots a favor (PP) i 6 abstencions (3 ARA MAÓ i 3 PSOE) .
- Exposat al públic el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2014, des del
dia 19 de setembre de 2015 fins el dia 6 d’ octubre de 2015, sense que durant aquest
període i 8 dies més, s’ hagin presentat al·legacions o reclamacions, a l’empara del que
està establert a l’art. 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En conseqüència, vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i la resta de
documentació i informes adjunts a l’expedient, tenint en compte el que disposen els
articles 212.4 i 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, el Ple Municipal amb 8 vots a favor (7
PP i 1 C.Me) i 12 abstencions (6 Ara Maó i 6 PSOE), dels 20 membres presents, dels 21
de la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2014.
SEGON.- Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de
conformitat amb el que està establert a l’art. 11.2 de la Llei 4/2004 de 2 d’abril de
Sindicatura de les Comptes de les Illes Balears.

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

SR. TUR DEL PSOE: Tal i com consta en el dictamen de la Comissió informativa que ha
llegit la Sra. Secretària, el que es proposa al Ple municipal no és tan sols l’ aprovació dels
comptes de l’ exercici 2014 sinó també la seva remissió a la Sindicatura de Comptes per
tal que procedesqui a la seva valoració. Esteim davant de la rendició dels comptes de
2014, exercici tancat i responsabilitat de l’ anterior equip de govern; per tant, en aquests
moments , el nostre vot serà d’ abstenció atès que, de conformitat amb l’ informe dels
comptes generals, s’ haurà d’ aprovar un pla econòmicofinancer i adoptar determinades
mesures quant als impostos municipals, que veurem en els dos punts següents de l’ ordre
del dia. De l’ informe d’ estabilitat pressupostària de 2014 es constata que si bé es
compleixen alguns criteris, s’ incompleix l’ objectiu de la regla de despesa per valor d’
1.800.000 euros; és a dir, que hi va haver un incompliment a l’alça de despesa, fora del
que són els paràmetres legals, que va fer rompre aquesta estabilitat pressupostària, la
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qual cosa ha obligat a la redacció del pla econòmicofinancer. En aquests moments,
aquesta rendició de comptes dóna fidel reflex de la situació a 31-12-2014 que, sota l’opinió
d’aquest equip de govern, desgraciadament, no és la desitjada, i possiblement no ho és
tampoc per l’actual grup de l’oposició i l’anterior equip de govern, perquè ens obliga a un
seguit d’accions que vindran després en el debat posterior. La nostra abstenció respon a
un acte de responsabilitat; fa quatre anys es van aprovar els comptes amb una divisió de
vot per part de l’ anterior equip de govern i amb paraules, fins i tot, de remissió als jutjats i
tribunals. Nosaltres assumim la responsabilitat que ens toca i que ha decidit la ciutadania
en aquests moments que és la de tirar endavant amb un exercici pressupostari ja fet per
l’anterior equip de govern. Quant a la rendició de comptes de 2014, amb la nostra
abstenció farem viable l’ aprovació dels comptes de 2014 i la seva remissió a la sindicatura
de comptes.
SR. SPITZER DE C.Me: L’ aprovació dels comptes és un acte de responsabilitat; l’ únic
que voldria puntualitzar és que intentem evitar l’ “i tu més” o “jo açò ho vaig fer fa quatre
anys”; al final hem de ser pràctics, i si fa quatre anys es va fer d’una altra manera i esteim
ara defensant una forma nova de fer política, demanem que tothom intenti fer feina en
aquesta línia.

SR. BOTELLA DEL PP: Coincidesc amb bona part de la intervenció del Sr. Tur en tant en
quant aquesta és una rendició de comptes de l’ any 2014, i, per tant, fruit de la gestió de
l’anterior equip de govern del Partit Popular, i a la qual nosaltres donarem suport per pura
coherència. Ateses certes manifestacions del Sr. Tur me veig obligat a fer algunes
puntualitzacions. En primer lloc lamentar que la proposta d’ aprovació de comptes i de
remissió a la Sindicatura de Comptes es dugui a ple dia 22 d’octubre quan els comptes s’
havien d’ haver presentat davant la Sindicatura abans de dia 1 d’ octubre. No és res que
no sigui habitual, no té major importància, però, atès que el Sr. Tur ens va recriminar
aquest incompliment fa ara quatre anys ara ens toca a nosaltres fer el mateix, per tant,
esteim a la par. I, en tot cas, crec que les paraules del Sr. Tur han estat molt encertades
pel que fa a l’incompliment de la regla de despesa, que ha provocat un desviament d’ un
8,9%, fet que generarà l’elaboració d’un pla econòmicofinancer, i que, sembla ser, deixa
en entredit la resta de recomanacions d’ intervenció; ara bé, en el mateix informe d’
intervenció es diu que hi ha una estabilitat pressupostària consolidada, que hi ha una
estabilitat financera i que hi ha un termini mig de pagament a proveïdors correcte; cert és
que tot és millorable, i com recordarà el Sr. Tur jo som dels que mai acostuma a estar
satisfet, i sabíem que havíem de millorar; ja ens hauria agradat que els comptes
haguessin estat millors del que han estat, però, en tot cas, crec que la situació, si bé no és
bona, és acceptable. I com a punt de comparació indicar que aquest 8,9% de desviament
de la regla de despesa o dels capítols, contrasta notòriament amb el 52,5% que nosaltres
vàrem haver d’ assumir perquè vostès poguessin aprovar i també evitar les amenaces o el
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que li vulguem dir. De totes maneres, em sumo al que ha dit el Sr. Andrés Spitzer,
intentem fer una nova forma de fer política, cosa que l’Alcaldessa en fa bandera; si entre
tots en som capaços, segur que la ciutadania ens ho agrairà.
SRA. ALCALDESSA: En faig bandera perquè hi crec; crec que és important que tots hi
treballem i segur que si hi ha voluntat ho aconseguirem.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (7 PP i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
A continuació, la Sra. Alcaldessa indica que els punts 5 i 6 de l’ordre del dia seran tractats
conjuntament, de manera que, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt amb posterior votació separada.

5. Pla econòmicofinancer de l'Ajuntament de Maó-Mahón. Aprovació (Exp.
SG4015JC0037)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar el Pla Econòmicofinancer de l’Ajuntament de Maó 2015/2016 per al compliment de
la regla de despesa de la liquidació del pressupost de 2014
Remetre’l a la Comissió Nacional de l’Administració Local i donar-li la publicitat legalment
prevista.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions quant als punts 5 i 6
de l’ ordre del dia, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
ABSTENCIONS: 8 (7 PP i 1 C.Me)
6. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns
immobles (Exp. SG4215MA0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
7
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Modificar l’article 2 de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns
immobles, en els termes que a continuació es detallen:
1.

Els tipus de gravamen de l’Impost de béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fitxat en el 0,67 % amb caràcter general, si bé, d’acord amb el que
preveu l’apartat 4 de l’article 72 del TR LRHL, anteriorment citat, s’estableixen els
següents tipus diferenciats en funció de l’ús predominant dels immobles, tipus que,
en qualsevol cas, únicament seran aplicables, com a màxim, al 10 % dels immobles
de cada ús:
* Ús industrial
0,87 % a partir de 523.926 euros de valor cadastral
* Ús comercial
0,87 % a partir de 229.461 euros de valor cadastral
* Ús turístic
0,87 % a partir de 1.492.305 euros de valor cadastral
* Ús oficines
0,87 % a partir de 457.435 euros de valor cadastral
* Sòl sense edificar
0,87 % a partir de 336.535 euros de valor cadastral

2.

El tipus de gravamen de l’Impost de béns immobles aplicable als béns de naturalesa
rústica queda fixat en el 0.67 %.
La present modificació d’ordenança començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2016,
prèvia publicació definitiva en el BOIB, de conformitat amb el que disposa l’article 107 de
l’L7/85, RBRL, i l’art. 17 de l’RDLl 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions quant als punts 5 i 6
de l’ ordre del dia, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA : 8 (7 PP i 1 C.Me)
Durant el torn conjunt d’intervencions, quant als punts 5 i 6 de l’ordre del dia, es van
produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Primer voldria fer una petita explicació de perquè s’ha de fer
aquest Pla econòmicofinancer. Tot ve a partir de la greu crisi econòmica que ha patit tot
l’Estat i que ha derivat en una revolució normativa sense precedents. Açò ha fet que, en
els darrers anys, s’hagin aprovat un seguit de normes que afecten el sector públic quant a
control de deute, transparència, accés a la informació pública, etc ...L’assumpte que avui
ens ocupa ens obliga a fer un breu recordatori del que estableix la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i les diverses normes i reglaments que
la desenvolupen. A gran trets, la Llei Orgànica 2/2012 estableix uns criteris de deute i
límits de creixement de la despesa que es resumeixen en diversos punts: límit de deute
8
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públic; prioritat absoluta quant al pagament de deute financer; regla de despesa que limita
la despesa no financera que pot assumir un ajuntament, imposant mecanismes per
reconduir possibles desviaments; s’estableix un període màxim de pagament a proveïdors;
es determina que el superàvit es destini a reducció del deute financer i s’obliga a les
administracions públiques a la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques. Totes les anteriors determinacions de la Llei venen
acompanyades de mesures correctores que van in crescendo, mesures de seguiment,
com el Pla econòmicofinancer, mesures coercitives, mesures de compliment forçós,
retencions d’ingressos de la participació en els tributs de l’Estat, o tipificació d’infraccions
en matèria econòmico-pressupostària. Bé, revisant el compliment d’aquests criteris de la
Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quant als comptes de
l’Ajuntament de Maó per a l’any 2014, s’observa que es compleix el principi d’estabilitat
pressupostària, que es compleix el principi de sostenibilitat financera, el període mig de
pagament a proveïdors es situa per sota del límit màxim, i es detecta l’incompliment de la
regla de despesa en 7,4 punts percentuals respecte a l’1,5% d’increment establert per a
l’any 2014, amb un excés de despesa en valor absolut d’1.807.363,15 euros. Així doncs,
amb l’aplicació del disposat a la llei, l’Ajuntament de Maó es veu obligat a formular un Pla
econòmicofinancer per complir amb la regla de despesa i a adoptar determinades mesures
que permetin retornar al camí normatiu marcat per l’Administració Central i reequilibrar els
comptes. El Pla econòmicofinancer que prepara l’actual equip de govern per tal que es
compleixi la regla de despesa té dos grans blocs: l’anàlisi de les causes i les mesures
correctores. A l’anàlisi de les causes es detecta que es superen les previsions del
pressupost, a més de la reducció d’ingressos permanents per canvis normatius. La primera
causa és la minoració d’ ingressos com a conseqüència de la reducció impositiva tant d’
IBI, com d’ IVTM, ICIO, etc.... a l’Ajuntament de Maó, fet que provoca una reducció de la
capacitat de despesa. I la segona causa és la manca de rigor atesa la significativa
reducció en els ingressos permanents sense una reducció paral·lela de les despeses. Cal
llegir textualment l’article 12.4 de la Llei Orgànica 2/2012 d’ Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera que estableix : “Cuando se aprueben cambios normativos que
supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación
deberá disminuirse en la cuantía equivalente”. Quant a les mesures que es disposen en
aquest Pla econòmicofinancer, la primera seria, obtenció de nous recursos o recursos no
previstos fins avui. Per aplicació de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l’administració local, a partir de dia 1
de gener de 2016 les Comunitats Autònomes hauran d’assumir el cost dels Serveis
Socials i, en aquest Ajuntament, conforme l’últim estudi realitzat l’import seria de
4.228.000 euros aproximadament; és a dir, 2.955.000 euros per gestió de la Residència
Geriàtrica i 1.273.000 euros per gestió d’altres Serveis Socials. No obstant, tot i la garantia
de pagament que ve donada per llei, hem de ser molt prudents, i fins que el finançament
extern de determinats serveis públics no sigui efectiu o no hi hagi una delegació concreta
d’altres competències, no podem tenir una certesa total pel que fa a aquests nous
9
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recursos, per la qual cosa aquest fet obliga a consolidar altres mesures en aquest Pla
econòmicofinancer. Segona mesura, increment de recursos de caràcter permanent.
Plantegem recuperar, per prudència, un percentatge del tipus impositiu de l’IBI rebaixat
l’any 2015; aproximadament un 70% el van rebaixar l’any passat. Aquesta mesura implica
la modificació del tipus impositiu de l’IBI per al 2016 deixant-lo en el 0,67%, fet que
suposa un increment dels ingressos liquidats d’aproximadament 740.000 euros respecte al
2015. Tercera mesura: reorganització administrativa. L’existència de desequilibri financer a
la societat PUM, SL obliga a la seva dissolució automàtica l’1 de desembre de 2015,
segons la mateixa Llei 27/2013 RSAL. Per tant, els actius i passius així com el personal d’
aquesta societat seran incorporats a l’Ajuntament dins el procés de racionalització de
serveis que ha assumit el govern municipal. Ja es va començar aquesta tasca de
racionalització reestructurant l’equip de govern municipal i suprimint els càrrecs de
confiança, amb un estalvi notable que es pot aproximar als 200.000 euros anuals. El
principi de prudència és el que ens ha fet prendre aquestes mesures conjuntament, tant la
sol·licitud de delegació de competències amb aportació pressupostària de la Comunitat
Autònoma per a què els Serveis Socials no quedin desatesos en cap moment com la
recuperació de part de l’IBI rebaixat.

SR. SPITZER DE C.Me: Analitzant un poc el Pla econòmicofinancer que s’ha hagut de
desenvolupar per incompliment de la regla de despesa, primer remarcar que el compliment
de la regla de despesa és complicat, hi ha un marge molt petit, i és complicat sobretot
quan l’Ajuntament assumeix partides que inicialment no tindria perquè assumir com és el
cas de Serveis Socials i altres partides que esteim reclamant. Quant a les mesures que
se’ns permeten prendre per corregir la situació, com molt bé ha dit el Sr. Tutzó, tenim com
a primera mesura l’obtenció de nous recursos o recursos no previstos; i és aquí on ens
hem de barallar i defensar l’interès dels nostres ciutadans, atès que són 2,9 milions d’
euros i gairebé 1,3 milions d’euros els que estan sol·licitats per al finançament de les
competències de Serveis Socials; i només amb aquest punt jo crec que ja complim l’
1.800.000 euros, i ja no ens desviem de la regla de despesa. Entenc que entre
administracions no hi ha una fluïdesa com la que hi hauria d’ haver, però, en cap cas, hem
de finançar-nos amb els ciutadans; llavors clar, pujar l’IBI en 740.000 euros quan, a més, s’
havia de davallar quatre punts, tal vegada, per responsabilitat, el que pertocaria seria
mantenir l’ IBI igual que estava en el 2014; no oblidem que esteim parlant de l’ exercici
2014 on no està reflectida la baixada d’ 1.000.000 d’ euros que es veurà aquest any; per
tant, hem de ser conscients que l’any que ve segurament tindrem el mateix debat. Si
realment les altres administracions compleixen amb nosaltres, estaríem bastant per
damunt de l’ 1.800.000 euros i jo crec que no hem d’emprar els ciutadans com a bancs,
per açò estan els bancs. Trobava coherent mantenir l’ IBI com estava en el 2014, però no
me sembla bé pujar-lo quan, a més, tindrem una partida de 2,9 milions d’ euros i una altra
d’ 1,2 milions d’ euros, amb les quals, fins ara, no comptàvem. Quant a la reorganització
administrativa, entenc que açò serà una mesura que tindrà poc impacte en el pressupost
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perquè, al final, s’assumirà PUM, SL i, el personal, les gestions i feines que es feien des
de PUM, S.L. quedaran i es faran dins l’ Ajuntament. I bé, la partida de declaració de no
disponibilitat de crèdits, a efectes de percentatges també té molt poc impacte. En resum,
nosaltres votarem en contra de la pujada d’impostos perquè encara que sí que esteim
d’acord amb la necessitat de fer un Pla econòmicofinancer, no esteim d’acord en què
tingui un impacte en la pujada d’impostos als ciutadans; creiem que, simplement, si es fa
una bona gestió del que hem de demanar a altres administracions és suficient.
SR. BOTELLA DEL PP: Siguin les meves primeres paraules envers a aquests dos punts
per declarar que assumim la total responsabilitat, com no pot ser d’altra manera, quant a la
necessitat d’elaborar aquest Pla econòmicofinancer; és a dir, nosaltres érem conscients,
ho sabíem i sabíem perfectament que estàvem incomplint la regla de despesa i ,per tant,
no val a dir altra cosa que no sigui aquesta. Dit açò s’hauria de veure per quins motius
estàvem incomplint la regla de despesa. I clar, en primer lloc, com consta al propi informe
d’intervenció les principals causes d’incompliment de la regla de despesa són: “Por áreas o
servicios el exceso de gasto se atribuye fundamentalmente a la Residencia Geriátrica,
Servicios sociales y Educación”;jo entenc el que ha dit el Sr. Spitzer però independentment
que siguin o no de la nostra competència, o ja no ho fossin, no serà aquell govern del
Partit Popular o aquest grup municipal del Partit Popular el que qüestioni que s’hagin de
donar aquests serveis a la ciutadania; per tant, independentment de les crítiques que hem
tingut quant a si complíem o no complíem, ens hi dedicàvem o no, tenim la consciència
massa tranquil·la quant al fet que açò eren serveis necessaris per a la ciutadania; i la
prova és que ens vam saltar la regla de despesa, i així ho vam dir, i, a més a més, ho
vàrem fer en la mesura de no posar en perill la resta de paràmetres com el d’estabilitat
pressupostària, el relatiu al termini de pagament a proveïdors, el relatiu a l’ endeutament;
altra cosa seria, i aquí sí que jo assumiria una responsabilitat important, si fruit d’
incrementar la regla de despesa ens haguéssim quedat sense superàvit o romanent de
tresoreria i haguéssim generat, llavors, un autèntic desgavell; que crec que no és el cas,
no sé altres persones que n’opinaran però, en tot cas, el mateix interventor diu que la
situació econòmica de l’Ajuntament és bona i que està sanejada; certament s’havia de fer
un Pla econòmicofinancer però per haver de fer-lo tampoc s’ enfonsa el món, perquè un
Pla econòmicofinancer amb els paràmetres econòmics en què ens esteim movent no és
més que un tràmit jurídic- comptable i, a més a més, no és ni el primer ni el darrer que farà
l’Ajuntament. Jo n’he dut un: Pla econòmicofinancer 2010-2012; en vàrem haver de fer un
altre, en el 2011 o en el 2012 i el vàrem complir; perquè, no ens enganyem, encara que n’
hi hagi que diguin “Madrid me mata”, el cert és que Madrid estreny però no ofega, i es
tracta d’ anar navegant i d’ anar aclarint les coses per no derivar-ho als ciutadans. Per
tant, entenem que s’ ha de fugir del dramatisme que pugui representar el fet d’ haver de
fer aquest Pla econòmicofinancer i voler fer veure que el mateix justifica l’ adopció d’
altres accions posteriors com la modificació de l’ IBI a l’ alça que presenta l’ equip de
govern .Com molt bé s’ha encarregat d’explicar el Sr. Tutzó són quatre les possibles
mesures a prendre per a l’elaboració d’aquest Pla econòmicofinancer una vegada
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exposades les causes que el provoquen, que també estan suficientment detallades, i que
serien: l’obtenció de nous recursos o recursos no previstos fins avui d’acord amb LRSAL,
la reorganització administrativa, la declaració de no disponibilitat de crèdits i l’increment de
recursos de caràcter permanent. Pel que fa a les mesures proposades, quant a l’ obtenció
de nous recursos o de recursos no previstos fins avui el Sr. Spitzer també ho ha dit tot; és
a dir, la famosa LRSAL, aquesta llei que està en entredit per mitja Espanya avui ha estat la
taula de salvació que ens permet comptablement justificar que tenim 4.228.000 euros per
ingressar dins dels pressupostos, perquè, al final, tot recau en aconseguir que el Sr.
interventor accepti aquestes partides com a ingressos .Afortunadament és així i, per tant,
el que semblava que era una llei maleïda i una desgràcia, al final, és la que, de qualque
manera, genera els crèdits per possibilitar aquesta elaboració del Pla econòmicofinancer i
posteriorment també dels pressupostos; per tant, res a dir en aquest sentit més que
expressar el nostre vist i plau quant a aquesta mesura que, més a més, ho diré clarament,
nosaltres també l’haguéssim adoptada, segur; és a dir, esteim d’ acord en què hem de
donar aquests serveis a la ciutadania, per tant, si hi ha possibilitats de treure finançament
per aquí el normal és demanar les competències i lluitar-ho, com suposo que vostès faran
a les administracions pertinents quan correspongui, tenint en compte, fet important, que en
cas que la Comunitat Autònoma o el Consell Insular no paguin també hi ha l’Estat, a nivell
nacional, que garanteix el pagament de forma indirecta; per tant, alguna garantia de
cobrament d’aquestes partides hi ha segons es preveu en aquesta llei, sense perjudici de
les discrepàncies que hi puguin haver entre unes i altres institucions. Per tant, en aquest
primer punt res que objectar i el nostre total suport. Quant a la reorganització
administrativa, i m’alegra veure que coincidim amb moltes coses amb el Sr. Spitzer, dir que
la dissolució de PUM, S.L. és una reorganització administrativa que ve imposada per la
mateixa Llei de Racionalització i sostenibilitat de l’administració local que diu que quan hi
ha desequilibri financer continuat entrem en dissolució. Jo aquí ho faré públic, crec que
per part del Partit Popular ens vàrem quedar curts; n’hi havia, com jo mateix, que
defensàvem que havíem d’haver dissolt PUM, SL abans, i per una sèrie de criteris la
vàrem mantenir; però, al final, la llei ens duu on ens duu i vàrem intentar aixecar-la, i tot i
que estigués en desestabilitat financera, he de dir que vàrem anar reduint de forma notòria
el dèficit que la mateix empresa tenia; i, així i tot, no vàrem arribar a la taula de salvació i
per tant no ha estat possible el seu manteniment. Sí que és cert que el fet d’ assumir per
part de l’Ajuntament els actius i passius i el personal de PUM, S.L. implica una
poc aporta, sense perjudici que, tal i com me va informar la Sra. Alcaldessa en el Ple
passat, els informes de Recursos Humans diuen que toca assumir aquest personal; a
nosaltres també ens preocupa el personal de PUM, S.L. i esperem que per part d’
intervenció açò es vegi amb bons ulls. Però dit açò de PUM. SL que, repetesc, és
pràcticament un tràmit i poc més, nosaltres entenem aquí que sí que hi ha un parell de
temes que tal vegada sí serien més importants; es tracta de la reorganització d’
instal·lacions a la que ja feia menció el cap de Serveis Econòmics a l’ informe de final de
mandat anterior amb la finalitat d’ estalviar en lloguers; no sé si vostès han contemplat
açò, però nosaltres ho posem damunt la taula amb la més bona intenció; tal vegada el
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local de PUM,S.L. es pugui fer servir per instal·lar-hi els Serveis Econòmics, o serveis que
es prestin en règim de lloguer, de manera que es puguin treure petites quantitats o
partides per destinar a altres finalitats, sense repercutir-se a la ciutadania. Per altra banda,
vostès rallen, encara que no se’n fa menció en el Pla, d’ un procés de racionalització dels
serveis assumit pel govern municipal, i nosaltres entenem, i cap aquí volíem haver anat si
haguéssim continuat governant, que s’han de tenir en compte criteris de qualitat, eficàcia i
eficiència pel que fa referència a recursos humans, de manera que açò permeti un estalvi,
una racionalització i un incentiu econòmic; per tant, és una cosa que també posaríem
damunt la taula en aquest sentit. Quant a la declaració de no disponibilitat de crèdits, no
diré que sigui una partida testimonial perquè 100.000 euros són 16 milions i escaig de
pessetes i tot i fa per anar sumant quantitats; per tant, són 100.000 euros que podem
evitar sostreure d’una altra banda. Ara bé, en front d’aquests 100.000 euros que hem
estalviat, tal vegada, n’hem deixat d’ingressar altres que haguessin estat bons per no
haver pres determinades decisions. Ja ho he dit diverses vegades en el sí de la Comissió
informativa, però vull dir en aquest Ple que hem d’ agrair molt al personal de Serveis
Econòmics l’ esforç realitzat durant el termini transcorregut des que Regestril va acabar el
seu contracte fins que ha començat a prestar aquests serveis l’ Auxiliar de Recaudación,
no tant per la quantia econòmica recaptada sinó per haver evitat que haguéssim entrat en
una fallida que hagués estat letal per a aquest Ajuntament. Per tant, s’ha demostrat que
per part dels Serveis econòmics municipals és possible assumir la recaptació; cert és que
el fet de dir açò és extemporani perquè nosaltres som els que vàrem promoure aquesta
contractació externa en la línia del que havia fet fins llavors el PSOE; ara bé, sí que poso
damunt la taula, amb tres anys d’ antelació, que, tal vegada, val la pena dins d’ aquest Pla
de racionalització dels serveis començar a fer feina formant el personal municipal i pensant
en dotar el servei de la maquinària i programes informàtics pertinents, per tal que des de l’
Ajuntament es puguin assumir aquests serveis que avui estan externalitzats i contribuir a l’
estalvi del municipi. I aquesta no és una feina que es pugui fer quan hi falten pocs mesos
perquè acabi la contractació, la qual cosa ens aboca a la renovació. Expressar també una
certa preocupació, nosaltres probablement érem molt executius, excessivament executius,
criticats per excessiva rapidesa per part d’algú i nosaltres ara tenim la sensació que
l’Ajuntament de Maó s’ha adherit al sistema slow, al d’ anar poc a poc, lent, perquè en el
Consell d’ Administració de PUM, S.L. i a l’ anterior Ple se’ns va dir que es convocaria el
Consell d’ Administració de PUM, S.L. a principis d’ octubre per informar de la dissolució, i
avui esteim a dia 22 d’ octubre i aquest Consell d’ Administració no ha estat convocat;
suposo que hi ha molts d’ entrebancs, però bé, ho posem damunt la taula perquè també
pot afectar. I arribaríem al darrer punt dels quatre que formen el Pla econòmicofinancer
que seria l’increment de recursos permanents i que, dit en paraules planeres, vol dir
l’increment de l’IBI com una pujada d’impostos clara i néta per part de l’Ajuntament als
ciutadans de Maó; i aquí és on, de qualque manera, nosaltres ja no podem expressar la
nostra conformitat; no crec que sorprengui, nosaltres tenim una visió diferent, creiem que
no hi ha millor política de dinamització econòmica que fer que els ciutadans tenguin més
doblers dins la seva butxaca i, per tant, entenem que no és positiu incrementar l’IBI. A més
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de no ser positiu el fet d’ incrementar l’ IBI es romp la dinàmica per nosaltres iniciada d’
anar-lo baixant. Van ser sonades les discussions entre un servidor i el Sr. Tur quant a si
baixàvem més o menys l’ IBI, però, al menys, discutíem la seva baixada. Ara està clar que
no discutim això sinó que, automàticament, amb l’arribada de les forces d’esquerra a
l’Ajuntament ja queda clar que vostès pugen l’IBI una altra vegada, estan en el seu dret,
simplement diem que no compartim aquest criteri. I, a més a més, no és que el pugin, és
que el pugen de forma important, perquè clar en els pressupostos per al 2015
representava l’IBI 12.984.170 euros; i, d’acord amb l’informe d’intervenció, si apliquem el
coeficient cadastral de l’1 al 0,92 i llevam el 4% del recàrrec central ( la qual cosa
haguérem fet nosaltres), recàrrec que tan mal vist va ser quan es va aplicar i tantes
crítiques vam rebre per haver-lo d’ aplicar, açò representa 1.500.000 euros en nombres
que vostès ens donen; 1.500.000 euros més 740.000 euros d’ increment d’ IBI ,perquè
vostès consideren que l’ han d’ apujar per motius de prudència, dona lloc a un increment
dels impostos als ciutadans d’ un 11,86%. Jo açò no ho puc compartir, i me ve a la
memòria la penada que passava algun regidor per un conco seu quan l’IBI li pujava un
poquet o no li davallava; davant d’aquesta pujada d’11,86% deu passar una penada molt
més grossa; perquè tot i que vostès prediquen que qui més té més pagui, de la manera
que han aplicat la mesura resulta que les finques de manco valor cadastral, aquestes que
n les que més notaran la pujada amb un 10,78% , atès que a aquestes no els era d’
aplicació el recàrrec del 4% que ara desapareix. Per tant, esteim aplicant un impost
progressiu però a la inversa, als que tenguin finques més barates els pujarem més els
impostos que no als altres; no ho compartim, simplement. Vostès justifiquen tots aquests
criteris per prudència per si no arriben a cobrar els 4.280.000 euros que costen els Serveis
Socials, la delegació de la competència dels quals sol·liciten conforme a la LRSAL; jo ja he
manifestat que la llei és prou clara perquè açò s’ ha de finançar, i de cap manera podem
entendre que un conflicte entre intervencions pugui derivar cap a fer pagar els ciutadans
aquest possible conflicte si no arriben a pagar, no ens és excusa, francament; és a dir,
hem de ser prudents i fer servir altres mesures, en cap cas hem de castigar i penalitzar els
ciutadans de Maó amb un increment d’ IBI de 740.000 euros o d’ 2.139.000 euros, segons
com es compti; d’ una o d’ altra manera hauran de pagar més els ciutadans de Maó per
una cosa que creiem que no és adequada. Sé que no es pot fer, però a nosaltres ens
hauria agradat fer un vot fragmentat quant al Pla econòmicofinancer; el Pla
econòmicofinancer tindria quatre conseqüències i nosaltres votaríem a favor de tres i en
contra d’ una quarta conseqüència que seria l’increment de recursos permanents a través
de l’IBI; per tant els anunciem una abstenció quant al Pla econòmicofinancer fruit que
genera aquesta pujada d’IBI i, òbviament, votarem en contra de la modificació de l’
ordenança fiscal d’ IBI.I així i tot, expressar la nostra voluntat de demanar-los que
reconsiderin aquesta mesura; és a dir, creiem que hi ha prou marge; el Sr. Spitzer, també
ho ha dit; creiem que encara que sigui just és possible que el Pla econòmicofinancer tiri
cap endavant sense aquesta pujada d’IBI; fins i tot ens semblaria bé que quedéssim com l’
any passat i que no hi hagués aquest increment; però, òbviament, amb aquesta pujada no
hi esteim d’ acord i, per tant, demanem no tan sols aquesta reconsideració sinó que oferim
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la nostra col·laboració i les nostres aportacions per evitar l’ increment de la pressió fiscal
sobre els ciutadans de Maó.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: No se si m’he explicat prou bé, però no paguem coses que no
hauríem de pagar; la Llei de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
recentralitza la despesa damunt la Comunitat Autònoma a partir d’1 de gener de 2016, o
sigui, fins ara açò no era aplicable. Després, recuperem el 70% de la baixada de 2015, ni
tan sols igualem la recaptació de 2014, aquesta que està incomplint la regla de despesa,
però bé, creiem que, en conjunt, compensarem l’assumpte. Es pot recórrer als bancs?, sí,
però la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera té com a
principal objectiu el fet de donar prioritat absoluta al pagament del deute financer; aplicar
despesa corrent a una possibilitat de negociar amb el banc seria una passa que la mateixa
llei no permet. Quant al que em diu el Sr. Botella, cal recordar que durant l’ exercici 2014
estava en el govern municipal el Partit Popular i que nosaltres venim després; per tant, no
busquem culpables, busquem solucions; i ens trobem amb una gestió quant a la qual hi ha
coses ben fetes i coses mal fetes; es compleix el principi de sostenibilitat financera, el
principi d’estabilitat pressupostària i el termini mig de pagament a proveïdors, i
s’incompleix la regla de despesa; açò és com tenir un cotxe amb una punxada, o sigui, el
cotxe el pots fer anar però si té una punxada arriba un moment en què t’has d’aturar i
canviar la roda, i açò és el Pla econòmicofinancer, aturar un moment i canviar la roda.
Després clar, açò de treure ferro a aquest incompliment i qualificar-lo d’ una cosa
merament comptable no és molt adient, atès que a la Llei d’ Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera hi ha mesures correctores que van in crescendo; es tracta de
mesures constrictives per al compliment d’ aquesta norma; a l’ article 24 de la Llei es
preveu l’ aprovació definitiva i seguiment dels plans econòmicofinancers per part del
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques. Després hi ha les mesures coercitives, si
es continua amb l’incompliment hi ha retencions de crèdit; després hi ha mesures de
compliment forçós, o sigui, tot va in crescendo; no és no complir per no complir; posats a
incomplir jo hagués incomplert l’article 14 de la mateixa Llei que diu “El pago de los
intereses del capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de
prioridad absoluta frente a cualquier gasto”. Cert és que aquesta llei és injusta perquè treu
autonomia als municipis, però les lleis canvien, i l’ equip de govern anterior del Partit
Popular abans que incomplir la llei haguera pogut pressionar per canviar-la. Dramatisme
cap ni un, analitzem la situació, analitzem les causes i apliquem unes mesures. Per altra
banda, la Llei de Racionalització i sostenibilitat de l’ Administració local està recorreguda
davant el Tribunal Constitucional per tots els partits de l’oposició, i més recentment per
prop de 3.000 ajuntaments, que representen més de 17.000.000 de ciutadans, coordinats
a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit cal tenir en
compte les “Resoluciones aprobadas por el onceavo pleno de la Federación Española de
Municipios y Provincias el 19 de septiembre de 2015: tras la entrada en vigor de la Ley
27/2013, de 29 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, desde la FEMP se solicitará al gobierno la immediata derogación de la misma
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impulsando de immediato una nueva revisión de la Ley de Bases de Régimen Local
consensuada con dicha Federación a la vez que la aprobación de un nuevo modelo de
Federación Local”; així està la LRSAL. I quant a la situació de la Comunitat Autònoma cal
tenir en compte el següent: nota de premsa del Govern de les Illes Balears de dia 10 de
juliol “El Govern s’oposa a la rebaixa del límit de dèficit públic permès a les Illes Balears
eri d’Hisenda”; nota de premsa del Govern de les Illes Balears de dia 10 de juliol “el
Govern insta al Ministeri d’Hisenda per tractar la millora del finançament”; nota de premsa
de 30 de juliol del Govern de les Illes Balears: “El Ministeri d’Hisenda es nega a flexibilitzar
el límit de dèficit per a les comunitats autònomes”, i vostè, Sr. Botella, troba que aquesta
situació permet a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumir tota la despesa
pública a dia 1 de gener de 2016 de tots els Serveis Socials dels Ajuntaments de les Illes
Balears?, jo tenc no dubtes, el següent. Catalina Cladera, que és la responsable dels
nombres del Govern de les Illes Balears: “El Govern de l’Estat no ens dóna ni aigua, el
President Rajoy tampoc ens ha contestat a la petició de constituir la Comissió mixta
d’economia per xerrar de finançament”; “El Govern Balear detecta 262 milions d’euros en
factures no pressupostades, aquest fet fa elevar la previsió de dèficit públic per al 2015”,
nota de premsa del 26 d’agost; en una altra nota de premsa del Govern Balear que va
sortir ahir mateix es deia: “El Govern Balear tiene serias dificultades para devolver el otro
25% de la paga extra del 2012”; el Govern Balear no pot tornar el 25% de la paga extra de
2012, i hem de pretendre que assumeixi tota la despesa de Serveis Socials de tots els
ajuntaments de les Balears?; jo crec que el principi de prudència està més que justificat,
encara que açò va a opinions. El que està clar és que el servei s’ ha de continuar donant,
que fins ara s’ havia prestat i pagat pels ajuntaments i que nosaltres demanem la
delegació de competències en matèria de Serveis Socials per continuar fent la mateixa
labor. També resulta molt clarificadora la “Guía para la determinación de la regla de gasto
para las Corporaciones Locales, artículo 12 de la Ley de 2/2012 Orgánica de la Estabilidad
Presupuestaria” 3a edició, novembre de 2014, pàgina 12, on es diu: “El cambio normativo
que dé lugar a un aumento de la recaudación de carácter permanente, el gasto
computable calculado en dicho ejercicio se aumentará en la cuantía efectivamente
recaudada como consecuencia del cambio”,cuantía efectivamente recaudada, no basten
previsions per complir la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària, les previsions s’han
de fer efectives. Per altra banda vostès insisteixen en què no tornem a externalitzar el
servei de recaptació, però és que fa mig any que vostès el varen treure a concurs; és que
insinuen vostès que nosaltres no ho volem fer?, no ho acabo d’ entendre; la qüestió és que
nosaltres prenem mesures possibles, mesures a curt termini, perquè el Pla
econòmicofinancer s’ha d’aplicar en el 2015 i en el 2016. Discutir si ho paga l’ Ajuntament
o la Comunitat Autònoma és una mica curiós, perquè tot ho paguen els ciutadans amb els
seus impostos. Nosaltres necessitem que es continuï prestant aquest servei als ciutadans
de Maó. De diferències entre administracions no n’ hi ha cap, es tracta de tenir capacitat
per pagar-ho. Quant a les possibilitats que marca la llei, ens hem d’ anar al que estableix l’
article 116 bis de la Llei 7/85 RBRL, modificada recentment pel govern del Partit Popular
central, i que disposa: Contingut i seguiment del Pla econòmicofinancer: “Quan per
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incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la
regla de despesa, les corporacions locals incumplidores formulin el seu pla
econòmicofinancer, ho faran de conformitat amb els requisits formals que determini el
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques; les possibilitats segon l’ apartat 2 de l’
article 116 bis de la Llei 7/85 RBRL són les següents: “supressió de les competències”,
açò és el que esteim fent, demanam delegació de competències amb borsa pressupostària
per mantenir el servei; “increment d’ingressos”, açò també ho hem d’aplicar, incrementam
ingressos per damunt del 2015 amb 750.000 euros, però, ni tan sols arribem a la
recaptació de 2014; “racionalització organitzativa”, amb els cinc mesos i escaig que esteim
en el govern ho esteim intentant, ho esteim estudiant, no és una via tancada ni molt
manco; “supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi”, d’aquestes no en tenim;
“proposta de fusió amb un municipi adjacent de la mateixa província”, podem provar de
ajuntar-nos amb Es Castell o Sant Lluís a veure què diuen, però em sembla que açò surt
una mica de la realitat. Eliminar serveis és una opció, però, quins serveis eliminem?;
continuem amb les retallades de Serveis Socials, per exemple?. Renunciar a reduccions
d’impostos d’anys anteriors no va anar acompanyat d’una contenció suficient del nivell de
despesa i d’aquí ve una de les causes principals d’incompliment de la regla de despesa, és
així. Al marge dels condicionants polítics i administratius, l’actual equip de govern s’ha
marcat com a objectius irrenunciables de la seva acció política la promoció econòmica i
l’atenció social, i aquest darrer objectiu a més de ser prioritari és urgent. El reforçament en
dues línies d’actuació amb especial atenció a les accions en matèria social requereix d’un
increment de la despesa pública, com a mínim mantenir-la; no és gens fàcil , açò ho
comparteixo totalment; però, en seguir les polítiques de retallada a la vegada que s’han
reduït els ingressos dels quals disposava l’Ajuntament, no és per a nosaltres ni creiem que
per a la gran majoria de la ciutadania una mesura viable, útil , ni desitjable; no hem
d’oblidar que una grandíssima part de les despeses municipals deriven, precisament, d’
aquests serveis a les persones. L’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i la
primera que ha de reaccionar i donar resposta, i açò implica un compromís molt fort amb
les persones; a més, no hem d’oblidar que la crisi encara no ha passat per a molta gent;
aquestes mesures de baixar impostos es podrien aplicar quan hi ha una situació de plena
ocupació, encara no ha passat la crisi per a tothom, hem d’estar a l’aguait i aquesta és la
nostra funció. Després de l’exercici d’enginyeria financera i comptable de dir que apugem
r que açò és fer comptes damunt l’aire; em sembla totalment fora de lloc posar en el
mateix graó el que s’ingressa, el que es va ingressar i el que es podria ingressar; açò no
és comptabilitat, és ciència ficció, 2.100.000 euros de cap manera. Vostès diuen que l’ IBI
que nosaltres proposem per al 2016 és superior al del 2015, però l’ any 2015 era any
electoral i es va rebaixar notablement; per altra banda, si el comparem amb el del 2014 ni
tan sols igualem la recaptació de 2014. Hem estat molt prudents amb la modificació de
l’IBI, i li ho pot dir al conco del seu company, Sr. Botella; quant al rebut que efectivament
paga el ciutadà és preveu per tirada mitja un increment del 4,47% aproximadament en
relació al 2015. Amb aquesta mesura recuperem el 70% del rebaixat en el 2015, no hi ha
ficció aquí, açò són els números reals. Si comparem l’ IBI per al 2016 amb el del 2015
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també l’ hauríem de comparar amb el d’ altres anys anteriors; el que proposem per al 2016
és un 3,68% inferior al del 2014; entre un 7,91 i un 10,29% inferior al del 2013; entre un
0,38 i un 5,77% inferior al del 2012; o sigui, proposem un IBI per davall de l’ IBI de tres
dels quatre anys de legislatura del PP, només per damunt de l’any passat que era any
electoral. Sabem que és fàcil dir que el govern local puja impostos, però s’ ha de dir en
relació a què els puja, i només és en relació a l’ IBI de 2015, i açò vull que quedi molt clar,
perquè l’ IBI que nosaltres proposem per al 2016 està per davall de l’ IBI acordat durant
tres dels quatre anys de govern del Partit Popular. Vostè, Sr. Botella, diu que a les classes
humils l’ IBI els puja un 10% quan el cert és que l’ Ajuntament aplica el mateix tipus
impositiu a tothom, i ho sap de sobra, i el rebut resultant depèn del que ha depès sempre i
és del valor cadastral de la propietat sobre el qual s’ aplica el tipus impositiu de l’ IBI. Per
què hi ha un diferencial percentual entre uns i altres?, per què l’ IBI dels habitatges amb
valor cadastral igual o inferior a la mitjana de 68.056,05 euros apuja un 10% i el de la
resta, que afecta a més del 75% dels habitatges, un 4,47% ?, perquè aquests habitatges
de valor cadastral igual o inferior a la mitjana de 68.056,05 euros no van veure incrementat
el seu tipus impositiu en un 4% per Reial Decret durant quatre anys; nosaltres quant a açò
no podem decidir, la imposició i supressió d’ aquest 4% d’ increment de tipus impositiu de l’
IBI és decisió de l’ Estat, i nosaltres, com a Ajuntament, i així s’ ha fet sempre, apliquem el
mateix tipus impositiu a tothom. Després, el fet de comparar només el valor de l’ impost
també és un parany, és com comparar l’alçada de dues persones, una des de terra i l’
altra des de damunt una cadira; es poden comparar, però no estan en les mateixes
condicions; la cadira aquesta és el 4% que va posar el Sr. Montoro durant quatre anys
davall els peus nostres; i d’açò vostès no en són responsables però el PP sí. Per altra
banda, si anem a mesurar aquesta persona des del terra fins el cap, però abans de
mesurar-la li demanem que flexioni els genolls, açò és el 0,92% que nosaltres apliquem
damunt el valor cadastral; el 0,92% té altres implicacions; el valor cadastral no és només
per calcular l’IBI, sinó que es té en compte per calcular l’ ITP, l’ IIVTNU i açò no ho podem
negar a ningú; aquest tipus a més és una recomanació de la Delegació d’Economia i
considerem que està més que justificada. La terminologia “càstig als ciutadans” quan
parlem d’ impostos no la trobem apropiada; podem obrir el debat sobre la conveniència
del fet impositiu, de per a què serveixen els impostos i aquest tipus de coses, però
nosaltres tenim molt clar que serveis públics i serveis socials són de vital importància i ens
sembla que el terme càstig no és l’adequat.
SR. SPITZER DE C.Me: Tal vegada m’he expressat malament; no he dit que l’Ajuntament
pagués coses que no havia de pagar, em referia a què l’Ajuntament paga coses per les
que no té partida, dotacions econòmiques explícites. Següent punt, quan es xerra de si
s’accepten com a bons els 2,9 i l’ 1,3 milions d’ euros com a ingressos reals o com a
intangibles, que en el seu moment arribaran o no arribaran, ja ho veurem, des del moment
en què hi ha un informe d’auditoria positiu que els accepta com a despesa jo crec que a
nivell de balanç està cobert. Quan he dit que podem treballar amb els bancs a aquest
nivell, no me referia a demanar crèdits, evidentment que la llei ens ho prohibeix, no parlo
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d’endeutar a l’Ajuntament; ara bé, l’ Ajuntament pot subscriure pòlisses i es pot generar
circulant fins el moment que, com bé diu la llei, es cobri aquest efectiu. Per mi una mesura
de prudència és no aplicar el descompte d’1,5 milions d’ euros; crec que és una mesura de
prudència suficient com per no haver d’aplicar, a més, els 740.000 euros; és cert que no
podem fer càlculs de si han pujat 2,1 milions d’ euros perquè és una rebaixa que no s’ha
arribat a aplicar; em sembla bé que no s’apliqui la rebaixa i açò és prudència; i crec que
generar circulant a costa d’ apujar 740.000 euros l’ IBI tampoc ens solucionarà la vida; a
més legalment, segons intervenció, esteim coberts. I quant a la reorganització
administrativa, m’ alegro coincidir amb el Sr. Botella, però, com ho vaig demostrant i ho
vaig dir abans que es formés govern, coincidiré amb qualsevol partit que proposi coses
coherents; i en aquest sentit jo som partidari que el servei de recaptació es dugui de forma
interna. Ara tenim una despesa d’1.000.000 euros, abans era bastant més; cert és, com
diu el Sr. Tutzó, que a curt termini aquesta solució no ens serveix, no és una solució real,
però està bé obrir el debat perquè si d’ aquí a tres anys hem de tornar a fer un Pla
econòmicofinancer aquest milió d’ euros que ens estalviarem ens anirà molt bé. Per tant,
està bé que aquest tema de la recaptació estigui damunt la taula. Com he dit abans,
intentem evitar les guerres de jo, perquè la llei del PP, i tal; la situació és la que és, i
esteim aquí tots per aclarir-la, podem tenir diferències en com la solucionem, però està clar
que tots la volem solucionar.
SR. BOTELLA DEL PP: Estic preocupat perquè aquest ja és el segon ple en el qual al Sr.
Tutzó li semblen fora de lloc les meves manifestacions. Crec que les meves
manifestacions, avui, aquí, han estat bastant correctes, de totes maneres, intentaré fer un
exercici de contenció en aquest sentit; així i tot, crec que quant a determinades coses se
m’ ha mal interpretat. Que un sigui a l’oposició, i encara que un pugui ser més o manco
vehement, li puc assegurar, Sr. Tutzó, que no és inconvenient per fer aportacions en
positiu. En cap moment he dit que haguessin de baratar la concessió del servei de
recaptació, segurament m’ he expressat malament; el que sí he dit era que era un tema
que posava damunt la taula per començar-ne a parlar i sembla ser que el Sr. Spitzer m’ ha
entès millor que altres. No era una crítica ni pretenia canviar res; jo som conscient que hi
ha una concessió per a tres anys, que l’han aprovada ara vostès, i que vostès prenen
mesures immediates perquè és la seva obligació; però també és la meva obligació, perquè
esteim fent política i no només gestió, posar damunt la taula coses, perquè l’experiència
ens demostra que, a vegades, el dia a dia no et permet veure l’horitzó de cap on has
d’anar i, per tant, anava en aquest sentit. Per altra banda, el Sr. Tinent d’ Alcaldia de
Serveis Econòmics ha exposat els quatre paràmetres en base als quals s’ ha d’ elaborar el
Pla Econòmicofinancer, però açò no vol dir que s’ hagin d’ emprar tots quatre, perquè en el
mateix informe es diu: “Tal i com diu la legislació, el Pla econòmicofinancer s’ha de
realitzar amb algun o alguns dels àmbits següents”; i igual que ha dit el Sr. Spitzer, amb
alguns és suficient, atès que no és necessari l’ increment de recursos de caràcter
permanent. Puc entendre que no hagin seguit amb la davallada i que mantinguessin la
pressió impositiva que hi havia, però no l’ increment proposat com a mesura de precaució,
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segons vostès han dit. No som partidari de demanar precaució i d’ aplicar-la damunt els
ciutadans; i em dóna la impressió que tot el que ha llegit el Sr. Tutzó no és més que per
preparar el terreny davant l’ excusa de no voler pagar a l’ Ajuntament, al saber que no hi
haurà voluntat política de fer-ho; però és que independentment que es vulgui o no, amb
aquesta llei els ciutadans de Maó tenen dret a què el Govern els pagui açò. El problema
serà del Govern Balear i de qui sigui, però nosaltres, com a Ajuntament de Maó, hem de
defensar els interessos dels maonesos, hem de reivindicar que açò que la llei ens permet
rebre se’ns pagui des del Govern Balear o des del Govern Central, com tantes altres coses
que demanem a Palma o a Madrid. Si no rebem aquests diners tindrem un problema de
liquidés, de tresoreria, i haurem d’ adoptar les mesures que corresponguin, i tan de bo,
siguem capaços d’ adoptar-les de forma consensuada i unànimement, en defensa dels
ciutadans de Maó i sense criteris polítics; ara bé, aquest dubte en cap cas ha de servir per
augmentar la pressió impositiva. També ha dit el Tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics
que aquests serveis s’han de donar, però nosaltres, fins i tot, per donar aquests serveis
ens vàrem saltar la regla de despesa, per tant, mirin fins a on anava el nostre
convenciment quant a la prestació dels mateixos. Un altre tema important sota el meu
criteri és el tema de l’IBI; jo no sé si és molt o és poc, però jo li recomano, Sr. Tutzó, que
quan acabi el ple torni a demanar al regidor pertinent que estava tan preocupat pel seu
conco perquè no podia pagar l’ IBI atès que el descens aprovat era tan petit, què passarà
quan ara se li incrementi el rebut un 10,78, perquè el seu habitatge era de valor cadastral
inferior als 68.000 euros. Açò per una banda, i per una altra, i molt important, crec jo, és
que poden dir que ens acotem, que si posem una cadira, però l’ escenari que hi havia era
un increment acordat pel Sr. Montoro, quant al qual vàrem ser molt criticats i vàrem haver
d’ aplicar com haurien aplicat vostès; i queda molt bé ara dir que és culpa del PP; però
aquesta era una mesura temporal malgrat la ciutadania tengui la impressió que les coses
temporals al final es converteixen en permanents, per una excusa o per una altra. Amb l’
increment del tipus impositiu de l’ IBI aquest recàrrec del 4%, en certa manera, es manté, i
no aconseguim davallar-lo, i no anem bé perquè açò era una mesura temporal. Quant a la
modificació del coeficient de l’ 1 al 0,92 coincideixo totalment amb vostè, Sr. Tutzó, però
és que si aquest tema havia de beneficiar els ciutadans ja està bé que els beneficiés. El
que vostès fan amb el tema de l’ IBI és la solució fàcil i còmoda per a l’ Ajuntament: anem
a recaptar 700.000 euros més; jo recomano que deixem de recaptar-los, i vostè ho ha dit,
Sr. Tutzó, i és important, la llei es barata. Jo no sé què passarà en el mes de desembre, sé
el que voldria què passés, i probablement els meus desitjos no siguin els seus, però, en tot
cas, estic convençut que, independentment de quin sigui el resultat electoral, aquestes
lleis es modificaran i modificaran les circumstàncies; per tant, guanyem temps; no hi ha
necessitat de recaptar aquests 700.000 euros més perquè sigui viable aquest pla
econòmicofinancer, com bé ha dit el Sr. Spitzer; no incrementem la pressió impositiva,
simplement facem açò; ens compliquem un poquet la vida, és cert que tindrem entrebancs,
tindrem discussions, entre tots i amb intervenció, però no facem una cosa que és que per
a nosaltres tenir-ho fàcil incomodar més als ciutadans de Maó. Per acabar vull recordar
una cosa que és important, en comissió informativa jo vaig demanar opinió quant a la
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pujada d’ IBI al director de Serveis Econòmics , que he de recordar que és el mateix que
va nomenar el Partit Popular i amb qui jo vaig fer feina molt a gust, vull dir que és de
demostrada eficàcia, solvència i que serà equànime per a uns i per a altres perquè tots dos
l’hem nomenat com a tal, i ell va dir “Aquest increment de l’IBI ve donat per unes directrius
polítiques” i la Sra. Alcaldessa ho va reafirmar dient que per a ells la despesa social era
ès fruit d’aquesta decisió creuen que hem de pujar la pressió impositiva jo només m’ hi puc
oposar, no puc fer-hi més; però el que sí vull que quedi clar és que no és necessari en
aquest moment per criteris econòmics comptables i de plans d’estabilitat o de plans
econòmicofinancers aquest increment davant la ciutadania; per tant, reiterem una vegada
més la nostra col·laboració, el nostre suport en cercar mesures que facin innecessari
l’increment de la pressió fiscal; i sinó, anunciar-los que durem a terme les actuacions
possibles polítiques, socials i administratives per aturar l’increment de la pressió
impositiva.
SR. TUTZO D’ARA MAÓ: Són molt ben rebudes les aportacions positives no es pensi altra
cosa, Sr. Botella, i tampoc estic enfadat, no passa res. Reivindicarem i lluitaren davant les
altres administracions, açò ho tenim molt clar, però repetesc, no és dir a veure si paga el
pare o la mare perquè tot ve dels impostos que paguen els ciutadans. Quan parlem d’
increment de la pressió impositiva açò s’ ha de comparar amb alguna cosa; a nosaltres
ens acusen de pujar els impostos arbitràriament i açò sí que em molesta perquè hem estat
molt prudents. Ho torno a repetir, en relació al 2015 recuperem un 70% , no arribem al
2014, l’increment és un 4,47%; en relació al 2014 hem baixat un 3,68%; en relació al 2013
baixem entre un 7,90% i un 10% ; en relació al 2012 entre un 1% i un 5,7% ;o sigui,
acusar-nos de castigar al ciutadà amb impostos a mi no em sembla correcte perquè si
comparem aquest increment d’ IBI no només hem de comparar-lo amb l’ IBI de l’ any
passat que era any electoral, sinó amb l’ IBI aprovat durant tota la legislatura. En el 2012
varen augmentar l’ IBI en relació al 2011, entre un 4% i un 7%. En el 2013 van augmentar
l’ IBI entre un 5% i un 8% quant a l’any anterior; l’ any 2013 fou any rècord absolut de
recaptació d’IBI; en el 2014 varen baixar, aquí sí, però van arribar just al nivell del 2012,
que va ser el seu primer any ; l’ únic any en què vostès realment han baixat l’ IBI ha estat
en el 2015 i exigir-nos que continuem baixant l’ IBI quan vostès no han pogut contenir la
despesa no me sembla coherent. L’acció política lògica hagués estat la de recuperar el
2014, perquè si el 2014 ja s’incompleix amb 1.800.000 euros la lògica et diu que has
d’anar a recuperar allà on has perdut el fil. Nosaltres no ho feim, nosaltres quedem un
30% per davall; i esperem que aquesta mesura de recuperació parcial del tipus d’ IBI per al
2016 sigui una mesura conjuntural i que aquesta situació es pugui revertir en exercicis
venidors quan desaparesqui la incertesa quant al futur normatiu a causa de la convocatòria
d’ eleccions, quan es resolguin els recursos judicials damunt la LRSAL que clarifiquin el
finançament de diferents serveis o quan s’ arribin a complir les previsions de millora de l’
economia general, la millora de les dades laborals de la població activa que avui indicaven
que encara hi havia 5.000.000 d’aturats; si amb 5.000.000 d’ aturats considerem que ha
acabat la crisi, esteim malalts. A veure si així podem reduir la pressió assistencial a la qual
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fa front l’ Ajuntament com a primera institució pública a la qual acudeix el ciutadà per
demanar ajuda. Quan puguem reduir aquesta pressió tal vegada podrem baixar la càrrega
impositiva. Aquesta incertesa en el futur és el que ens obliga a mantenir el principi de
prudència més viu que mai i vull reiterar abans d’acabar que, al marge de condicionants
polítics i administratius, l’actual equip de govern municipal s’ha marcat com a eixos
irrenunciables de la seva acció política la promoció econòmica i l’atenció social, i aquest
darrer eix és, a més de prioritari, urgent.
SRA. ALCALDESSA: Només dir que aquest tipus de mesures no són mesures agradables
de prendre, no són fàcils, no les hem preses per comoditat, ni molt manco, sinó per
prudència, per un principi de prudència i de responsabilitat derivada d’un tancament
comptable que no és el nostre. Nosaltres no podem elaborar pressupostos, garantir
serveis i garantir el compliment de la llei i de la regla de despesa en base a unes peticions
de delegació de competències que no sabem si seran acceptades; s’han d’elaborar els
pressupostos en base a una realitat i aquesta ha estat l’eina que nosaltres hem emprat. És
molt fàcil fer demagògia amb aquest tema perquè a ningú li agrada que li pugin els
impostos i és molt fàcil fer afirmacions que es duguin l’opinió de la gent cap al que un vol.
El cert és que la puja és d’un 4,47% igual per a tothom, com molt bé ha explicat el Sr.
Tutzó, i els que tenen propietats més senzilles pagaran manco, no és cert que hagin de
pagar més, ja ho veurà la gent. L’objectiu és poder garantir, i estic contenta que coincidim
quant a aquest punt, els serveis socials, la promoció econòmica i la dinamització dels
sectors propis comercials i turístics per ajudar a sortir de la crisi, no només garantir-los
sinó augmentar-los; nosaltres hem posat en marxa una oficina d’habitatge per ajudar a la
gent que té problemes d’habitatge; augmentarem el serveis en l’àrea social seguint els
principis de Ciutat Amiga de la Infància que vostès van començar, però anirem molt més
enllà. A tots aquests objectius es destinaran aquests ingressos que es recuperaran i que
havíem deixat de tenir. Si en un futur les competències que hem demanat ens les
deleguen, revertirem aquesta situació i refarem i tornarem a la situació inicial i, si podem,
baixarem els impostos fins allà on sigui possible, però fins que no tinguem la garantia que
açò és així, per un principi de responsabilitat, no ho podem fer.
Posat el dictamen a votació quant al punt 5 de l’ ordre del dia, després del torn conjunt
d’intervencions quant als punts 5 i 6 de l’ ordre del dia, resulta aprovat amb el següent
resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
ABSTENCIONS: 8 (7 PP i 1 C.Me).

Posat el dictamen a votació quant al punt 6 de l’ ordre del dia, després del torn conjunt
d’intervencions quant als punts 5 i 6 de l’ ordre del dia, resulta aprovat amb el següent
resultat:
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VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (7 PP i 1 C.Me).

7. Encomanda de gestió a l'empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA dels
treballs de manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu
de l'Ajuntament de Maó-Mahón (Exp. SG2115VA0007)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Primer.- Aprovar l'encomana de gestió a l'empresa SILME, SA dels treballs de
manteniment integral dels programes i serveis informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament
de Maó, des del mes d’octubre de 2015 al mes d’octubre de 2017, amb un cost estimat
màxim anual, amb l’Iva inclòs, de 140.558,62 €, que suposa un total de 281.117,24 €.
Segon.- Aprovar les condicions per a la realització dels treballs de manteniment integral
dels programes i serveis informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de Maó, que es
detallen a l’informe del tècnic responsable de Noves Tecnologies de data 18 de setembre
de 2015.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent, que es distribuirà en tres exercicis
pressupostaris segons el detall següent: Any 2015: 23.431,44 €
Any 2016: 141.000 €
Any 2017: 118.000 €
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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. TUTZÓ D’ARA MAÓ: No hi ha massa a explicar, es tracta d’una encomana de gestió
que ens permetrà l’estalvi de l’IVA perquè SILME, S.A. no l’ haurà de facturar cap a l’
Ajuntament atès que determinats serveis estaran no subjectes a aquest impost. Com
saben, SILME, S.A. és una societat anònima de capital públic quant a la qual l’ Ajuntament
de Maó té un 27% del seu capital social. Aquesta mesura és molt positiva per a
l’Ajuntament.
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SR. SPITZER DE C.Me: Amb aquesta mesura ens podrem beneficiar de la no subjecció a
l’ IVA i l’ Ajuntament disposarà de més liquidés; per tant, hi esteim totalment d’ acord.
SR. BOTELLA DEL PP: Per anunciar el nostre vot favorable; aquest és un tema que ve de
finals del mandat anterior i és positiu per a l’Ajuntament atès que suposa un estalvi
important; aquest assumpte m’ ha recordat quan PUM, S.L. intentava cobrar l’ IVA per
poder finançar-se i l’ interventor s’ hi negava fruit que hi havia encomanes de gestió;
aquest fou un dels entrebancs que teníem i que ens ha dut, en part, a aquesta situació; per
tant, tot el que sigui racionalització i reducció de costos ben arribat sigui, amb
independència del seu import.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: L’ iva per finançar-se?; no ho he acabat d’ entendre.
SR. BOTELLA DEL PP: La declaració de l’ IVA com vostè sap, Sr. Tutzó, surt a pagar o a
compensar; quan PUM, SL no tenia vendes però tenia iva a compensar i demanava el
retorn, era quan, d’alguna manera, tenia liquidés perquè volia que l’Ajuntament li pagués
aquest iva o li admetés amb factures, i l’interventor no ho volia; és un tema que podem
comentar quan vulgui, Sr. Tutzó.

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

8. Creació del Consell Municipal de Barris i aprovació del Reglament orgànic que el
regula (CM1315CB0001)
Prèvia presentació d’esmena per part del Sr. Lora d’Ara Maó (amb R.E. 13.519 i data
21-10-2015), a la qual s’adhereix in voce la Sra. Reynés, consistent en modificar l’art. 5 del
Reglament orgànic que regula el Consell Municipal de Barris, de manera que on diu “Un/a
regidor/a en representació de cada un dels grups municipals” digui “Representants dels
grups municipals, en la mateixa proporció de les comissions informatives”, que fou
aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
Municipal per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, de
conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
amb l’esmena anterior incorporada, acorda:
L’Aprovació de la creació del Consell Municipal de Barris i aprovació inicial del Reglament
Orgànic que el regula.

La Sra. Secretària indica que, per prendre acord sobre aquest assumpte, fa falta el vot
24

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.11.2015

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 10 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. LORA D’ARA MAÓ: La creació del Consell Municipal de Barris i el Reglament que el
regula que avui presentem seran la base d’un compromís de participació i transparència
que l’ Ajuntament i el nou equip de govern assumeix davant col·lectius, entitats i
organitzacions ciutadanes, com són les associacions de veïns. Volem, a través d’aquest
Consell Municipal, impulsar les modificacions necessàries i d’aplicació efectiva per facilitar
la implicació de la ciutadania en les decisions estratègiques per avançar en el governança
del nostre municipi, és a dir, que avui doncs, presentem en aquest Ple una de les
promeses d’aquest equip de govern, l’impuls d’un òrgan consultiu en la participació de les
organitzacions veïnals. En aquesta línia de transparència i participació mútua el que volem
és fomentar una nova cultura ciutadana per implicar-la en el seu autogovern, i tal i com diu
la definició de governança “Una forma de govern que es fonamenta en la interrelació entre
els organismes que ostenten la direcció política d’un territori i la societat civil de manera
que els elements socials puguin exercir poder, autoritat i influència sobre les decisions que
afecten l’activitat pública”. Així mateix faig constar que en data 21 d’ octubre de 2015, amb
registre d’ entrada número 13.519, els grups polítics municipals ARA MAÓ i PSOE,
recollint el que va comentar la Sra. Reynés, vàrem presentar un esmena per tal de
modificar l’ article 5 del Reglament del Consell Municipal de Barris de manera que on diu “
Un/a regidor/a en representació de cada un dels grups municipals” digui “Representants
dels grups municipals, en la mateixa proporció de les comissions informatives”,

SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres, evidentment, esteim d’ acord amb aquest punt de l’
ordre del dia. Tal i com he dit moltes vegades crec que hem d’involucrar molt més als
ciutadans en la vida política i donar-los poder de decisió en el dia a dia de la gestió
municipal. Crec que la creació d’ aquest Consell Municipal de Barris i l’ aprovació inicial del
seu Reglament va en la línia de la moció que vàrem presentar nosaltres fa un parell de
plens quant a la participació ciutadana. Cert és que en el Consell Municipal de Barris hi ha
una representació important de la societat, però també ho és que hi ha molta gent que no
s’ arriba a involucrar en el que és la vida de les associacions de veïns; per tant, hem de fer
servir totes les vies possibles per tal que tothom pugui fer-nos arribar la seva veu quant a
la gestió diària del municipi. Evidentment esteim molt d’ acord amb aquesta iniciativa.
SRA. REYNÉS DEL PP: Vagi per endavant que tindran el nostre vot favorable quant a
aquest punt de l’ ordre del dia, tot i l’ esmena que nosaltres vàrem proposar a la Sra.
Alcaldessa, i que vostès han recollit i presentat per escrit, perquè el tema de representació
i d’equilibri dels grups municipals per a nosaltres és important, atès que tenim 8 regidors i,
per tant, pensàvem que un representant només en el Consell Municipal de Barris no era
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suficient. Jo crec que a l’Ajuntament de Maó sempre hi ha hagut aquesta participació i
transparència; quan el Sr. Tur era Alcalde, l’ any 2009, es va aprovar el Reglament de
Participació Ciutadana i es van començar a crear alguns consells municipals; nosaltres
vàrem seguir en la mateixa línia. I jo crec que ens hem de donar l’enhorabona tots pel fet
que açò continuï i que aquest no sigui el darrer Consell municipal que obrim. Nosaltres
vàrem modificar el Consell Municipal de Joventut per tal de donar cabuda a infants d’ edats
més joves amb la finalitat que poguessin decidir quant al disseny de l’ skate park.
Nosaltres vàrem crear el Consell Municipal de Port, el Consell Municipal de Gent Gran i
també vàrem donar un impuls i un caire diferent al que era l’Agenda Local 21 que tenia
poca activitat, i, per tant, vàrem crear un fòrum de debat de projectes de ciutat, vàrem
parlar de l’ Esplanada i crec que ho continuaran vostès. També vàrem mantenir reunions
amb la Coordinadora de Veïns i ells rallaven de la creació d’ un Consell Municipal de
Ciutat, però ve a ser el mateix que aquest Consell Municipal de Barris; nosaltres ho vàrem
dur en el nostre programa electoral i jo crec que aquesta iniciativa pot ser un projecte
comú de tots els grups que formem la corporació, per tant, no podem fer altra cosa que
donar suport a la creació d’ aquest Consell Municipal de Barris i esperem que se’n pugui
crear algun més. Quant a l’ esmena escrita presentada, atès que fou proposada per
nosaltres, ens hi adherim in voce.
SRA. ALCALDESSA: Abans de passar a votar, jo penso que és cert que tots feim camí a
partir del camí que han fet altres; ens podem felicitar mútuament, però jo crec que han de
ser els ciutadans els que donin aquesta passa cap a una governança real per tal que
aquesta participació sigui efectiva i canviï aquesta manera de fer que fins ara hem tingut
com a usual; pensem que, en aquests moments, la societat està demandant una
participació molt més real en la presa de decisions i, per tant, benvinguts siguin tots
aquests avanços fets uns damunt dels altres, igual que les ciutats es construeixen unes
damunt les altres i van avançant.

Posada l’ esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la Corporació.
Posat el dictamen a votació, amb l’ esmena incorporada, resulta aprovat per unanimitat
dels 20 membres presents, dels 21 de la Corporació.

A continuació, la Sra. Alcaldessa indica que els punts 9 i 10 de l’ordre del dia seran tractats
conjuntament, de manera que, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt amb posterior votació separada.
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9. Sol·licitud de delegació de competències en matèria de creació, manteniment i
gestió d'escoles de primer cicle d'educació infantil, arran de l'entrada en vigor de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Exp.
SG3615DC0001)
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 7-07-2015 y 26-08-2015
obrantes en el expediente, solicitar al Govern de les Illes Balears la delegación de las
competencias en materia de creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil,
de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3.e) de la Ley 7/1985 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 2014, un gasto
total de 451.923,54 euros, no cubiertos por las aportaciones de los usuarios del
servicio.

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.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions quant als punts 9 i 10
de l’ ordre del dia, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.

10. Sol·licitud de delegació de competències en matèria d'educació (quant al
finançament de les despeses imputables a la gestió dels centres públics de segon
cicle d'educació infantil, d'educació primària, Escola de Persones d'Adultes i
d'educació especial), arran de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització
i sostenibilitat de l'Administració local (Exp. SG3615DC0002)
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 7-07-2015 y 26-08-2015
obrantes en el expediente, solicitar al Govern de les Illes Balears la delegación de las
competencias en materia de educación por lo que respecta a la financiación de los
gastos imputables a la gestión de los centros de educación primaria y de segundo
ciclo de infantil, relacionados tanto con suministros y servicios, (luz, calefacción,
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agua, limpieza, etc.), como por lo que hace referencia a las actividades
extraescolares y otros conceptos vinculados a su funcionamiento, así como las
aportaciones para el funcionamiento de la Escuela de Adultos y los Centros de
Educación Especial, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
7/1985 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 2014, un gasto total de 655.950,79 euros.

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.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions quant als punts 9 i 10
de l’ ordre del dia, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la
corporació.
Durant el torn d’intervencions conjunt, relatiu als punts 9 i 10 de l’ordre del dia, es van
produir les següents:
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Aquestes dues sol·licituds de delegació de competències
són clarament una conseqüència de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’
Administració Local, que ja hem debatut de manera extensa en els punts 5 i 6 de l’ ordre
del dia, i que començam a tenir molt present. En el passat Ple ja vàrem fer referència a
aquesta llei i, en base a la mateixa, vàrem acordar demanar, per unanimitat, la delegació
de competències en matèria de Serveis Socials, atès que tothom és conscient que són
serveis d’ extrema proximitat i, per tant, que els hem de seguir donant. Avui duem a Ple la
sol·licitud de delegació de competències quant a dos serveis o matèries més que no són
competència pròpia de l’ Ajuntament, i, per la qual cosa, la LRSAL obliga a deixar –los de
prestar. D’ una banda esteim parlant de la sol·licitud de delegació de competències en
matèria de creació, manteniment i gestió d’ escoles de primer cicle d’ educació infantil, és
a dir, de les escoletes infantils de 0 a 3 anys; actualment l’Ajuntament de tota la despesa
que implica una matrícula d’un infant cobreix el 45% de seu cost. I d’ altra banda
sol·licitem la delegació de competències en matèria d’ educació quant al finançament de
les despeses imputables a la gestió dels centres públics de segon cicle d’ educació infantil,
d’ educació primària, Escola de Persones Adultes i d’ educació especial, atès que entenem
que aquestes despeses tenen a veure amb l’ activitat que es duu a terme en aquests
centres i que són imputables, per tant, a la Conselleria d’ Educació que n’assumeix la
seva gestió. Ens referim a despeses d’ aigua , llum, calefacció, neteja, i tenen un cost
aproximat de 700.000 euros, que fins ara ha vingut assumint l’ Ajuntament. Actualment,
aquest servei de primer cicle d’ educació infantil el gestiona la Cooperativa d’ Escoletes de
Maó, entitat que compta amb professionals preparats, formats i convençuts de la
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importància de l’ educació en edats primerenques. Jo des d’aquí vull agrair públicament la
tasca que fan; molts de nosaltres, tot i ser adults, hem passat per les mans i per la dolçor
de tota aquesta gent, són professionals que treballen a les diferents escoles de Maó. Hem
de ser conscients que hem de comptar amb aquest servei perquè esdevé una riquesa per
a la nostra ciutat perquè l’educació en edats primerenques, tot i que no tingui cobertura
legal, i aquí és on hi ha el problema, condiciona les opcions educatives que puguem tenir
la resta de la vida; i açò és així perquè en aquestes primeres edats és on es desenvolupen
pràcticament totes les capacitats d’un infant, les lingüístiques, les cognitives, i les socials,
que, d’alguna manera, són el pilars de l’aprenentatge futur. Ara mateix no hi ha cap
administració que doni cobertura a aquestes necessitats i, per tant, aquest equip de govern
farà tot el que estigui en les seves mans per assegurar totes les prestacions en matèria de
0-3 anys, així com també altres temes lligats amb educació com poden ser les despeses
imputables a la gestió dels centres públics de segon cicle d’infantil, primària, escola
d’adults i educació especial que, tot i que la gestió del servei no recaigui en aquest
Ajuntament, sí que rep la despesa dels subministraments d’ aquestes activitats. Per tant,
avui en aquest Ple duem aquestes dues sol·licituds de delegació de competències.

SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres, tal i com vàrem comentar en el Ple en què es va
acordar la sol·licitud de delegació de competències en matèria de Serveis Socials,
considerem que l’ Ajuntament és la institució més propera als ciutadans i, per tant, la que
ha de gestionar els serveis que estan més a prop dels ciutadans. A més, com tots saben,
jo soc pare primerenc i usuari del servei d’ Escoleta que es dona des de l’ Ajuntament i,
igual que la Sra. Obrador, no puc més que alabar i agrair el servei i l’estima que donen als
nostres fills les educadores de les Escoletes Municipals i crec que és un servei que hem
de cuidar. Alhora aprofito per fer la mateixa reflexió que vaig fer quan vàrem sol·licitar la
delegació de competències en matèria de Serveis Socials i, en cap moment, la meva
intenció era la de retallar res sinó que jo sempre em demano si són suficients les partides.
Nosaltres vàrem comentar que les partides en matèria de Serveis Socials, la delegació
dels quals demanàvem, estaven calculades en base al seu cost de l’ exercici anterior i avui
dic el mateix, crec que ens hauríem de plantejar si les partides que ara demanem, en
aquest cas de 451.923,54 euros i 655.950,79 euros, són suficients conforme al que volem
fer, hem de veure si amb aquestes partides hi ha serveis que queden descoberts o no;
crec que és un exercici que hem de fer ara perquè una vegada haguem demanat una
quantitat ja estarem en tràmit i sabent el difícil que són els tràmits, jo crec que és millor
tenir ben planificades les coses; a part d’ açò, votarem a favor d’ aquests dos punts;
esteim molt en línia amb aquestes decisions.

SR. GORNÉS DEL PP: Vagi per endavant el nostre vot favorable quant a aquests dos
punts de l’ ordre del dia en coherència també amb el nostre vot favorable quant a la
sol·licitud de delegació de competències en matèria de Serveis Socials que vàrem
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demanar en el Ple passat. Jo també estic a favor d’aquestes matèries; la veritat és que
després d’haver gestionat durant quatre anys el Servei d’ educació i d’haver fet feina amb
tots els col·lectius que l’ envolten un es dóna compte de la feinada que s’ha fet. Jo també
he estat pare usuari d’aquest servei i aquests darrers anys he tingut l’oportunitat de veure’l
des de dintre; quan vàrem entrar a gestionar l’ Ajuntament la situació era complicada per a
la pròpia Cooperativa, també amb impagaments molt importants, cosa que vàrem poder
anar regularitzant amb el pas del temps i vàrem aconseguir els quasi tres darrers anys
pagar cada trimestre tal i com estava estipulat, i açò va donar una gran estabilitat a la
gestió econòmica i educativa que duen aquestes escoletes. Vàrem poder pujar les
aportacions d’11.000 euros per aula a 12.500 euros per aula; amb aquestes xifres l’únic
que vull dir és que esteim convençuts de la bona feina que fan uns i altres, i que la petició
de la delegació d’aquestes competències, com ha dit la Tinenta d’alcaldia, suposen per
una banda la petició de 451.000 euros i per una altra de 651.000 euros per diferents
conceptes que no repetiré perquè ja els ha dit ella. Però, tot i la bondat d’aquesta iniciativa,
i torno a insistir que votarem a favor, a mi se me plantegen algunes reflexions, alguns
dubtes, que sí voldria compartir amb tots vostès. Ara mateix l’Ajuntament de Maó és l’únic
ajuntament de totes les Balears, no de Menorca, que ha demanat la delegació d’aquestes
tres competències; de qualque manera a jo em sorprèn aquesta solitud en la demanda, i,
per tant, és obligat demanar-se què faran altres ajuntaments o que estaven fent altres
ajuntaments amb aquest mateix problema que és un problema compartit per molts de
municipis de les illes Balears; quina solució han adoptat al respecte altres ajuntaments.
Per altra banda, entenem que aquesta sol·licitud de delegació de competències haurà anat
acompanyada d’ unes certes converses i de certs acords entre l’ administració que
sol·licita la delegació i l’ administració que l’ ha d’ atorgar i que ha de procedir al traspàs
dels doblers, en aquest cas el Govern Balear. Ara mateix rallem de més d’un milió d’euros,
al que hem de sumar l’ 1.200.000 euros quant a delegació de competències en matèria de
Serveis Socials i els 2.900.000 euros de la Residència Geriàtrica; per tant, tot açò apuja
5.000.000 d’ euros que és l’ import de les delegacions que aquest Ajuntament demana al
Govern Balear. No diem que no estiguem d’acord amb el procediment perquè dins l’actual
marc legal segurament és una de les sortides adients, però aquesta petició, serà atesa pel
Govern?, perquè a dia d’avui no hem tingut cap senyal que el Govern digui com a mínim
“esteim estudiant aquesta petició”; aquest és el dubte que va sortir en el debat anterior, és
el dubte que he reproduït de qualque manera i és un dubte al qual s’ afegeix una notícia
d’ahir mateix que es va produir en el Parlament, on la Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques del Partit Socialista va dir que cap ajuntament de les illes
Balears havia fet una petició semblant a la de Maó, i més encara, que no li constava la
petició de l’Ajuntament de Maó. Per tant, el fet que la Consellera responsable d’ Hisenda i
la que ha de tenir la previsió de posar els doblers o al manco d’ estudiar d’ on treure els
doblers per pressupostar-los dins l’ any que ve, no tingui coneixement d’ aquesta sol·licitud
de delegació de competències em preocupa. Aquesta petició, no s’amaga a ningú, ha
d’anar acompanyada de la corresponent assignació pressupostària per tal que sigui
d’aplicació l’any 2016. Jo suposo que, o bé va ser un lapsus de la Consellera que va tenir
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ahir , les declaracions de la qual consten de forma literal a l’ acta de la Comissió d’
Assumptes Institucions publicada a internet, o bé aquell dia, per les raons que fossin, no
estava ben informada, o bé una altra Conselleria o responsable polític són els que estan
assabentats d’ aquestes gestions o d’ aquesta petició.
Em costa pensar que si el Ple
de l’Ajuntament de Maó ha demanat, de forma oficial al Govern Balear, la delegació de
competències en matèria de Serveis Socials i Geriàtric, la qual cosa es va aprovar en el
mes passat, la màxima responsable del Tresor del Govern Balear no n’estigui
assabentada; al menys açò és un fet que dona què pensar. I poca cosa més, defensem
tots els serveis que es donen; i com ha dit el meu company en el punt anterior, ens posem
a la seva disposició també per tal de poder defensar en els fòrums que facin falta que
aquestes competències venguin ben dotades.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Anirem per parts, pel que fa a la tramitació, la tramitació
està feta i està seguint les passes que s’han de seguir; em consta que administrativament
tot el procés està en marxa, per tant, total respecte i tranquil·litat cap a aquest tema. Vostè
comentava, Sr. Gornés, que aquesta sol·licitud de delegació de competències li crea
dubtes, sorpresa, i jo crec que, més que dubtes i sorpresa, el que esteim fent ,per
responsabilitat, és seguir una llei i volem respondre amb responsabilitat quant a aquesta
llei, i aquesta passa és la que esteim fent ara nosaltres. Aquesta llei fa que un servei d’
una gran trajectòria ara mateix pengi d’ un fil i açò sí que me preocupa i no és fruit de la
sorpresa o desgavell d’ un govern sinó fruit d’ una llei estatal, feta en clau estatal i no en
clau municipal, que surt inicialment sota tres principis com són eficiència, estabilitat i
sostenibilitat financera; i quan jo anava a l’ escola aquests termes me’ls van ensenyar d’
una altra manera atès que aquesta llei el que fa es desprotegir tota una sèrie de serveis de
gran trajectòria i necessitat per als municipis, com succeeix quant al servei d’ escoles de
primer cicle d’ educació infantil; esteim xerrant de 19 aules, darrera hi ha moltes famílies i
no són fillets d’institut que poden quedar qualque estona sols; a mi em preocupa que a
data octubre ens haguem de plantejar el marc legal i econòmic d’ aquest servei. I tot açò
és conseqüència d’ una llei, des del nostre punt de vista, mal enfocada i que duu a
aquestes situacions com les que avui tenim damunt la taula. I nosaltres, per responsabilitat
i per llei, feim aquestes passes. Està clar que l’esforç econòmic que fa aquesta casa per
donar aquest servei és enorme així com també ho és la feina que a nivell polític municipal
s’ està fent a curt, mig i llarg termini. En un viatge a Palma, que recordaré durant molt de
temps pel vent que feia, vaig reunir-me amb el Conseller per transmetre-li quina era la
situació de l’ educació infantil de 0-3 anys i la preocupació existent a nivell de Menorca. Jo
crec que també hem de tenir clar que la situació de 0-3 a Eivissa, a Formentera i a
Mallorca no té res a veure amb la situació de 0-3 a Menorca i quant a açò jo crec que tots
hem d’estar orgullosos. El fet que l’ educació de 0-3 anys a Menorca sigui diferent a la de
la resta de les illes implica haver d’ abordar aquest tema de manera diferent perquè el pes
de l’ administració local a Menorca no té res a veure amb el pes de l’ administració local a
les altres illes i darrera d’ aquest pes també penso que hi ha una coherència educativa i
pedagògica quant a la qual tots hem d’ estar orgullosos. Simplement vull afegir que la
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realitat és que tenim al davant una llei molt mala d’aplicar i amb multitud d’incoherències i
els ajuntaments i, en conseqüència, els ciutadans estan assumint aquestes conseqüències
d’una norma que no resol, en cap cas, els problemes econòmics. Com bé ha comentat el
Tinent d’Alcaldia d’Hisenda, i crec que està bé posar-ho damunt la taula, que més de 3.000
ajuntaments hagin dut aquesta llei davant el Tribunal Constitucional fa evident que la
situació que està generant aquesta norma no s’agafi per cap banda. Jo crec que la
responsabilitat d’aquest equip de govern és la donar seguretat al servei i, per a nosaltres,
la seguretat del servei passa per aquestes dues sol·licituds de delegació de competències.
Vostè, Sr. Gornés, ha dit que estava sorprès que fóssim els únics que procedíssim d’
aquesta manera, dada que no he contrastat, ara bé, nosaltres el que sí som és coherents
amb la situació existent i amb el que ens diuen els serveis tècnics i jurídics de la casa
arran del que disposa la LRSAL; i davant d’ aquesta coherència demanem aquesta
sol·licitud de delegació de competències perquè el servei bé ho val.
SR. SPITZER DE C.Me: Estic d’ acord amb la sol·licitud de delegació de competències.
Desconeixia que el de Maó fos l’únic Ajuntament que hagués demanat aquestes
delegacions de competències, ara bé, tampoc me preocupa el que facin els altres,
nosaltres hem de defensar el que ens interessa; si els ajuntaments de la resta de les illes
no ho demanen els seus motius tindran, tal vegada tenen millors partides econòmiques
que nosaltres quant a aquests punts.
SR. GORNÉS DEL PP: M’ha semblat percebre com si vostè es sentís qüestionada, Sra.
Obrador, i no era aquesta la meva intenció, des del principi li he dit que votarem a favor d’
aquestes dues sol·licituds de delegació de competències. Tan sols he dit que tenia un
dubte de perquè l’Ajuntament de Maó era el primer ajuntament en fer aquesta tramitació, i
més quan cap altre ajuntament de les Illes Balears l’ havia feta. Si aquesta tramitació ve
avalada pels informes dels serveis jurídics que obren a l’ expedient, tot el nostre estaló a
aquesta via. Jo sempre he dit, i el Sr. Botella que ha fet feina més colze a colze amb ells
també, que tenim uns serveis jurídics a l’Ajuntament molt bons i, en qüestions, dels millors
de les Illes Balears perquè hem pogut defensar qüestions des d’un punt de vista jurídic que
ningú abans s’hi havia fixat, que ningú abans havia reparat i exemples n’han tingut vostès i
nosaltres. Per tant, el dubte estava focalitzat aquí i la sorpresa, torno a reiterar, ha estat
que la Consellera d’Hisenda no sabés res d’açò i que ho digués al Parlament. Jo no crec
que açò sigui normal; la Consellera d’Hisenda ha de saber quines són les peticions que
rep i les obligacions que ha de contreure per al 2016, i ha de saber que l’Ajuntament de
Maó demana a la Comunitat Autònoma un total de cinc milions d’euros. Per la qual cosa,
de qualque manera, haurem d’afrontar aquesta petició perquè sinó clar serà una petició
que no tindrà retorn. Vostè, Sra. Obrador, em parlava d’eficiència, i eficiència crec jo que
és pagar en els terminis que s’acorden, per donar seguretat econòmica, els sous i les
despeses de les escoletes, cosa que fa quatre anys no era així; açò és donar estabilitat.
Per tant, no era la meva intenció criticar el procediment ni l’acord que es duu a ple sinó
únicament posar damunt la taula aquest dubte i aquesta sorpresa per a coneixement
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general.

SRA. ALCALDESSA: Només comentar que m’ha llevat vostè les paraules de la boca, Sr.
Gornés, perquè nosaltres confiem moltíssim amb els serveis jurídics d’aquesta casa i amb
els criteris de l’interventor; són ells qui han proposat aquestes decisions;i em sento molt
orgullosa que si és necessari fer una passa com la que esteim donant sigui Maó la primera
ciutat que la faci, perquè Maó en molts de temes, sobretot socials, ha esta capdavantera;
per tant, trobo molt positiu fer aquesta primera passa en aquest sentit. Els dubtes i les
reflexions que vostè manifestava, Sr. Gornés, els haurà de demanar a altres persones que
no formen part d’ aquest equip de govern, i, per tant, no podem respondre en nom d’ elles.

Posat el dictamen a votació quant al punt 9 de l’ ordre del dia, després del torn conjunt
d’intervencions quant als punts 9 i 10 del’ ordre del dia, resulta aprovat per unanimitat dels
20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Posat el dictamen a votació quant al punt 10 de l’ ordre del dia, després del torn conjunt
d’intervencions quant als punts 9 i 10 de l’ ordre del dia, resulta aprovat per unanimitat dels
20 membres presents, dels 21 de la corporació.

11. Contractació del servei de neteja d'edificis municipals i centres educatius,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit urgent
(Exp. CM3115CS0002)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER: Aprovar l’inici d’expedient per a la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals i centres educatius, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb les motivacions contingudes a l’informe dels Serveis
Tècnics, de data 12/03/2015, sobre la idoneïtat de l’esmentada contractació, exigit per
l’article 109.1 en relació a l’art. 22 del TRLCSP.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques.
TERCER: Declarar la urgència en la tramitació de la contractació del servei de neteja
d’edificis municipals i centres educatius, mitjançant procediment obert i subjecte a
regulació harmonitzada, de conformitat amb els art. 112 i 144 del TRLCSP, en base a
l’establert a l’informe dels Serveis Tècnics, on es motiva la urgència en la tramitació
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indicant que el darrer contracte vigent va finalitzar el 31/08/2015, que el contracte que
s’està tramitant en paral·lel a aquest només té una durada de 3 mesos, i que aquest servei
s’ha de realitzar de manera ininterrompuda per garantir la higiene i la salubritat de totes les
dependències.
QUART: Tenint en compte que actualment s’està tramitant un expedient de contractació
per al servei de neteja dels edificis municipals i centres educatius per un termini de tres
mesos, l’execució del qual finalitzarà l’any 2016, el finançament d’aquest contracte recaurà
en els exercicis 2016 a 2020. Per aquest motiu i segons l’establert a l’art. 110.2 del
TRLCSP que indica que els expedients de contractació podran enllestir-se fins i tot amb
l’adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seva execució hagi
d’iniciar-se en l’exercici següent, com és aquest cas, AUTORITZAR la despesa per import
total de 3.206.529,28 euros, per al finançament d’aquest contracte, que estarà
subordinada al crèdit que s’aprovi en el pressupost de despeses de cada un d’aquests
exercicis, i, una vegada estigui aprovada la despesa pel Ple Municipal, s’haurà d’anotar en
el registre de compromisos futurs, de conformitat amb l’establert a l’art. 174 del TRLRLH,
tot açò amb l’informe favorable d’Intervenció, de data 09/10/2015.
CINQUÈ: Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals i centres educatius, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, per un pressupost base de licitació de 2.650.024,20 euros, més 556.505,08
euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%, sent, per tant, l’import total de licitació
de 3.206.529,28 euros.
SISÈ: Convocar-ne licitació pública, mitjançant la inserció del corresponent anunci en el
DOUE, BOE, BOIB i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, per tal que en el
termini de 40 dies naturals, comptats a partir de la data d’enviament de l’anunci del
contracte a la Comissió Europea (aquesta data figurarà en els anuncis que se publiquin en
altres diaris o butlletins) els licitadors puguin presentar les seves ofertes, de conformitat
amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives particulars i en
el de prescripcions tècniques; la publicació de la licitació en el BOE s’haurà de fer, en tot
cas, amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans del final del termini de
presentació de proposicions.
SETÈ: De conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona, apartat 10, del
TRLCSP, art. 320 del TRLCSP i art. 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, aprovar
la composició de la Mesa de Contractació que s’indica a continuació, sense perjudici que
pugui ser assistida pels tècnics i el personal d’assessorament que es considerin
necessaris:
President:

Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat o
regidor en qui delegui.
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Vocals:

Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària municipal o persona que la substitueixi
Sr. Manuel Velarte Pérez, interventor municipal o persona que el substitueixi.
Sra. Gemma García Querol, responsable del contracte o persona que la
substitueixi.
Secretaria: Sra. Mónica Carreras Pons, tècnica de Contractació o persona que la
substitueixi.
VUITÈ: Delegar en la Junta de Govern Local totes les facultats del Ple Municipal en
matèria de la present contractació; la present delegació tindrà caràcter indefinit mentre no
s’acordi la seva revocació.
NOVÈ: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici
que la delegació, una volta acordada, produeix efectes des de l’endemà de la seva
adopció.

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

SR. MUÑOZ D’ ARA MAÓ: Atesa l’ hora que és intentaré ser breu, precís i concís per
donar una mica una visió general del que és aquest contracte. Ens trobem davant d’un
contracte de serveis que pel seu import supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost per la qual cosa ha de ser aprovat pel Ple. És un contracte molt complex, de
fet, té una llarga tramitació, tot i que vagi pel procediment d’urgència. És un contracte
necessari i que l’ Ajuntament ha d’ externalitzar perquè no té ni personal ni capacitat per
assumir amb mitjans propis la neteja d’ aquests edificis; a més, tenim una sèrie d’edificis
bastant grans, esteim xerrant de setze edificis municipals, entre els quals podríem incloure
l’ edifici de la Residència Geriàtrica Assistida i catorze centres educatius; per tant, també
es un contracte afectat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
i per les sol·licituds de delegació de competències acordades, per la qual cosa, en cas que
la Comunitat Autònoma es quedi els Serveis Socials, el servei educatiu de 0-3 anys i
assumesqui les despeses de neteja dels centres d’ ensenyament abans esmentats, es
preveu en els plecs de condicions una clàusula de possible modificació o revisió del
contracte per tal de fer front a aquestes possibles situacions. En resum, esteim xerrant en
cas d’ executar la neteja de tots els edificis d’ un cost d’ aproximadament 800.000 euros
anuals, iva inclòs, el que ens dóna una idea del que representa per a les arques
municipals aquest contracte i de la complexitat quant a la seva gestió i seguiment.
Reiterem, si aconseguim que les competències se les quedi al final el Govern s’ aplicaria la
clàusula de revisió en base a la qual reduiríem les despeses per a l’Ajuntament. En tot
cas, aquest és un contracte d’una duració de quatre anys amb possibilitat de dues
pròrrogues anuals.
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SR. SPITZER DE C.Me: Entenem que aquest és un contracte necessari, un tràmit a dur a
terme i no hi posarem cap impediment.
SR. AÍNSA DEL PP: Aquests plecs de condicions, segons ens va dir el Sr. Muñoz, els
varen trobar pràcticament aclarits i suposo que vostès els van repassar i els van adaptar
una mica , encara que no he tingut l’ oportunitat de veure’ls. Certament es tracta d’ un
contracte de difícil tramitació i abasta moltíssims edificis municipals. Li repetiré, Sr.
Muñoz, el que ja li vaig dir quan en el ple anterior vàrem aprovar la proposta de la pròrroga
de contractació del servei de neteja i fems, el d’avui és un contracte prou rellevant quant al
qual els tècnics de la casa i el regidor responsable han de dedicar un temps important per
fer-ne un seguiment adequat amb la finalitat que l’ empresa adjudicatària del mateix faci la
feina el millor possible.

Posat el dictamen a votació resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels
21 de la corporació.
12. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2015,
d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, per dur a terme les obres de
millora de les infraestructures de captació i subministrament d'aigua potable de
Llucmaçanes (Exp. CM3114CC0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 13.04.2015 d'aprovació del conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó i l'Agencia Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental per dur a terme les obres de millora de les infraestructures de captació i
subministrament d'aigua potable de Llucmaçanes.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: S’ eleva al Ple municipal la ratificació d’ aquest acord adoptat per la
Junta de Govern Local en sessió de data 13 d’ abril de 2015, a petició del Govern Balear,
atesa una interpretació que en fan. Preferim ratificar aquest acord per Ple per tal d’
assegurar que no es perdi aquesta ajuda.
SR. SPITZER DE C.Me: Com ja vàrem dir a Comissió informativa açò és un tràmit, és una
inversió necessària i no volem que es perdi.
36

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.11.2015

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 10 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

SRA. REYNÉS DEL PP: Només dir que esteim molt satisfets que ,al final, aquesta inversió
es pugui dur a terme a Llucmaçanes. Aquest és un tema que tant al Sr. Tur com a
nosaltres ens ha costat molt, però, al final, s’ ha aconseguit. És d’ agrair que lluitem per no
perdre aquesta inversió atès que aquests són fons finalistes. És important per a
Llucmaçanes que es pugui acabar aquella connexió del que era el sanejament cap a la
xarxa municipal.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.

13. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la reubicació de les
aules de les Escoles Municipals al Claustre del Carme (Exp. SG3215MC0018)
Todos somos conscientes de la importancia y la gran labor que realizan las escuelas
municipales de nuestro municipio, dando la oportunidad a niños y mayores para realizar
alguna actividad de las diferentes modalidades que se ofertan. Gracias a la extraordinaria
eficacia, profesionalidad y dedicación de los trabajadores de este departamento, se
consigue no tan solo involucrar y entusiasmar a los alumnos, sino también a sus familias,
organizando actividades donde procuran que estos puedan exhibir las habilidades
conseguidas en dicho proceso.
Los que hemos trabajado cerca de esta área, sabemos que la labor que se lleva a cabo no
es tan solo lúdica sino que en muchos casos ayuda a inculcar valores como el esfuerzo, la
constancia, el sentido del deber, la auto superación ... y una larga lista de potenciales, por
los cuales es tan necesario dar el mejor servicio posible. Es de justicia reconocer que
estos docentes trabajan en condiciones mejorables. Las instalaciones no están en su
óptimo estado y es por ello que desde el inicio del anterior mandato se empezó a trabajar
en este sentido, analizando primero la situación en que se encontraba el espacio donde se
llevaba a cabo la actividad. Este es compartido por diferentes instituciones, que a pesar de
las carencias con que cuenta, éstas se han ido conformado con la situación que hacia ya
años venían padeciendo. Una vez detectadas todas las problemáticas y pasando a valorar
que acciones debíamos poner en marcha para, de manera escalonada, ir mejorando tanto
el servicio prestado como las propias instalaciones, se decidió como paso imprescindible
redactar un plan de autoprotección. Desde las áreas de educación y de urbanismo, se
mantuvieron múltiples reuniones con el objeto de ir coordinando entre técnicos y los
distintos usuarios y entidades con el objetivo de saber que requisitos se requerían para
llegar a resolver el principal problema con que contaba el edificio: cumplir con las
elementales medidas de seguridad, al tratarse de un centro por el que pasan muchas
personas cada día. Por otra parte, y de forma paralela al primer proceso, se fueron
haciendo intervenciones necesarias en la conservación y mantenimiento del edificio,
quedando siempre cosas pendientes, dado el estado en que se encontraba, puesto que
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eran muchos los elementos “descuidados”, durante demasiado tiempo.
Otra de las actuaciones que entendimos era de sentido común llevar a cabo – además de
necesaria -, era la de reubicar las aulas de las escuelas municipales en las antiguas
dependencias que ocupaba anteriormente el Museo Hernández-Sanz Hernández-Mora.
De esta forma, con muy poca intervención, quedaban unos espacios suficientemente
acondicionados para la docencia musical, además de dar cumplimiento a la normativa
vigente y, lo más importante, dignidad y confort tanto a los profesores como los alumnos
de dichas escuelas.
Por todas esta razones, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mahón eleva al Pleno
de la presente Moción:
El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al equipo de gobierno a que, ante la realización
de cualquier tipo de obras de adecuación de los espacios que ocupaba el Museo
Hernández Sanz-Hernández Mora en el Claustro del Carmen, se tengan en cuenta los
siguientes puntos:
a.

Que se finalice la redacción del Plan de Seguridad del edificio, y que a raíz de sus
conclusiones, se tengan en cuenta las deficiencias que puedan detectarse y se
lleven a cabo las intervenciones necesarias para suprimirlas y adecuar el espacio a
la normativa vigente en materia de seguridad.

b.

Que se adecuen los espacios que antiguamente ocupaba el Museo Hernández
Sanz-Hernández Mora para reubicar allí las escuelas municipales, puesto que
vienen realizando allí su labor desde hace 20 años, de forma provisional y a
precario en el citado claustro, para lo que será necesario coordinar y consensuar
todas las actuaciones que deban llevarse a cabo con el claustro de profesores,
alumnos y APIMAs.

c.

Que antes de la instalación de las oficinas del servicio municipal de cultura en el
Claustro del Carmen, se garantice a priori que se cubran todas las demandas y
necesidades de los alumnos y profesorado de las escuelas municipales, puesto que
lógicamente alumnos y profesores deben tener prioridad sobre los intereses de los
responsables políticos del propio ayuntamiento.

El Sr. Gornés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’ intervencions es van produir les següents:
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SR. SPITZER DE C.Me: Jo crec que és evident que hem d’ intentar que els serveis que es
donen en el Claustre del Carme es donin amb les majors condicions de seguretat i amb els
majors recursos; esteim tots d’ acord en què un canvi d’ ubicació es correcte; alhora,
també han de comptar amb tots els recursos i material que faci falta. I també esteim d’
acord amb vostè, Sr. Gornés, que si hem de moure les escoles per un tema de seguretat,
evidentment han de tenir prioritat els ciutadans front a l’ administració. De totes maneres
crec que l’edifici és suficientment gran com per trobar una solució al problema; estic molt
d’acord amb la seva moció, Sr. Gornés, i la votarem a favor; crec que l’espai és gran i que
segurament es cercarà una solució, però considero que el debat no només ha de ser la
reubicació d’ aquestes escoles i entitats, sinó també el fet de poder comptar amb els
recursos adients per poder seguir realitzant la labor que desenvolupen.
SR. PONS DEL PSOE: Inicialment nosaltres havíem informat en una comissió informativa
que estudiaríem dur el Servei Municipal de Cultura a l’espai que ocupava antigament el
Museu Hernández Sanz- Hernández Mora; açò va ser en el mes de juliol; a l’agost no hi va
haver comissió, el setembre no vam xerrar d’aquest tema i ara el Partit Popular ha
presentat aquesta proposta d’acord amb aquella informació que jo havia donat. Nosaltres
una vegada estudiades aquestes diferents opcions i després de xerrar amb l’Escola de
Música i de conèixer també la situació del Pla de seguretat, vàrem considerar que el més
oportú era anar en la línia de la proposta que vostès avui duen aquí al Ple. Per tant, com
saben, ja s’han fet diferents actuacions en aquesta línia que considerem que duu millores
per a tothom, tant pel Servei Municipal de Cultura, com per l’Escola de Música, com pel
global de l’equipament cultural al qual aspirem que es converteixi, de cada vegada més, el
Claustre de Carme. El Pla de seguretat està redactat, s’ha remès a les entitats que estan
en el Claustre, a la UNED, a la Fundació Rubió, etc.. i disposen d’ un termini per tal que
puguin fer propostes o esmenes quant a aquest document, que posteriorment, com vostè
bé diu a la seva proposta, Sr. Gornés, s’ estudiaran i es proposaran les solucions que
corresponguin. La intenció és que amb les actuacions que es preveuen a partir d’ara per
poder ubicar l’Escola de Música a l’antic Museu, es compleixin els criteris de seguretat que
dugui aquest pla i que es millorin les condicions del servei; l’objectiu és aquest i sempre
amb la idea de fomentar que tots els vincles que s’estableixen entre les diferents entitats
que estan en aquest edifici puguin dur a convertir-lo, de cada vegada més, en un
equipament cultural de referència. Per tant, nosaltres votarem a favor perquè no tindria cap
sentit votar cap de les altres dues opcions.
SRA. ALCALDESSA: Només comentar que el Pla de seguretat es va remetre a finals
d’estiu als diferents òrgans i entitats que ocupen el Claustre del Carme i que s’està
pendent que facin les al·legacions o suggeriments pertinents per acabar-lo de redactar i
aprovar.
Posada la proposta a votació resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.
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14. Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE relativa a instar
el Govern i el Parlament perquè adoptin les mesures necessàries per declarar el
Mediterrani espanyol com zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i facin les
actuacions necessàries per aturar les accions que, en matèria de prospeccions
d'hidrocarburs, s'hagin iniciat (Exp. SG3215MC0019)
Prèvia presentació d’esmena per part de la Sra. López del PSOE per tal d’incorporar un
punt 6è a la Proposta d’Acord que digui, “Que l’Ajuntament de Maó entri a formar part de
l’Aliança Interilles Mar Blava, plataforma que te l’objectiu d’aturar les prospeccions
d’hidrocarburs en el Mediterrani i a la que pertanyen tant entitats civils com ajuntaments i
els consells de les Illes Balears i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear”, que
fou aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
Municipal per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda
aprovar la proposta relativa a instar el Govern i el Parlament perquè adoptin les mesures
necessàries per declarar el Mediterrani espanyol com zona lliure de prospeccions
d'hidrocarburs i facin les actuacions necessàries per aturar les accions que, en matèria de
prospeccions d'hidrocarburs, s'hagin iniciat, que, amb l’esmena anterior incorporada, resta
del tenor literal següent:
“A l’actualitat, diverses companyies tenen interès en extraure petroli i gas del subsòl marí
del nostre entorn balear. Són projectes perillosos, recordem el major abocament de cru de
la història que va succeir a la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British
Petroleum al golf de Mèxic, el 20 d’abril de 2010, va ser un desastre medi ambiental els
efectes del qual perduraran durant dècades.
La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides democràticament
entenen que el projectes de prospeccions posen en risc tant el fràgil equilibri ecològic de la
zona com els sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears, el turisme, la
pesca o l’agricultura, i han manifestat la seva preocupació i el seu rebuig a l’explotació
d’hidrocarburs al Mediterrani.
Per altra banda, tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de
nostres latituds així com en la millora de nostra eficiència energètica, per que es necessari
fer una aposta cap a un nou model energètic eficient intel·ligent i renovable com solució
sostenible i definitiva, evitant perpetuar l’actual model energètic, basat en el consum de
combustible fòssils que agreugen el problema del canvi climàtic.
Per aquestes raons, perquè considerem que la legal és la millor i més efectiva mesura que
permetria acabar definitivament amb el degoteig de projectes de prospeccions que cada
poc temps amenacen les aigües del Mediterrani que banyen les costes de les Illes Balears,
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els seus hàbitats, la seva variada i rica fauna i la seva economia.
PROPOSEM:
PRIMER.- Instar al Govern i al Parlament de l’Estat a promoure l’aprovació d’una llei que
declari el Mediterrani espanyol com zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.
SEGON.- Instar al Govern i al Parlament de l’Estat a l’aprovació d’una moratòria d’efecte
immediat que impedeixi la tramitació i aprovació de nous projectes d’investigació,
exploració i explotació d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme la revocació dels permisos
d’investigació d’hidrocarburs actualment concedits al Mediterrani espanyol.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per la
terminació i arxiu definitiu dels expedients de permisos d’investigació d’hidrocarburs en
tramitació al Mediterrani espanyol.
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per la
paralització dels projectes d’exploració d’hidrocarburs actualment en tramitació al
Mediterrani espanyol.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de Maó entri a formar part de l’Aliança Interilles Mar Blava,
plataforma que te l’objectiu d’aturar les prospeccions d’hidrocarburs en el Mediterrani i a la
que pertanyen tant entitats civils com ajuntaments i els consells de les Illes Balears i la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.”

La Sra. López explica i defensa la proposta conjunta presentada pels grups municipals
d’Ara Maó i PSOE.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Jo en aquest punt sí que crec que hem de ser proteccionistes;
depenem del nostre entorn, aquí vivim d’ell i sabem que hem de protegir-lo. Evidentment
esteim a favor de la proposta i esperem que tots els ajuntaments, a diferència de quant a
la sol·licitud de delegació de competències, s’ hi afegeixin i que s’ aconsegueixi alguna
cosa, que aquesta no sigui una petició etèria. Esperem que amb la força de tots puguem
evitar que hi hagi prospeccions perquè crec que el risc no compensa el possible benefici.
SR. AÍNSA DEL PP: Crec que quant a pocs temes estarem tots tant d’acord. En els
darrers quatre anys per part de tots els partits polítics i institucions de govern ha quedat
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ben clar que tots esteim en contra d’ aquestes prospeccions. Per tant, votarem a favor d’
aquesta proposta com no pot ser d’ altra manera.
SRA. ALCALDESSA: De conformitat amb l’article 7 del Reglament de Participació
Ciutadana d’aquest Ajuntament, la Federació d’ Associacions de Veïns de Menorca ha
sol·licitat poder intervenir i ho ha fet per escrit amb data 20 d’octubre. Hem comprovat que
la Federació d’Associacions de Veïns de Menorca està inscrita en el Registre municipal
d’entitats ciutadanes. Per tant, donaré la paraula a la Sra. Aina Sastre per tal que en nom
de la Federació d’ Associacions de Veïns de Menorca, i com a membre de Menorquins pel
territori, passi a intervenir en aquest Ple.

SRA. AINA SASTRE EN REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE
VEïNS DE MENORCA: En nom de Menorquins pel Territori, de la Federació
d’Associacions de Vesins de Menorca, de la plataforma Menorca Diu No, del GOB i de
totes aquelles persones que van donar suport a la manifestació del passat 2 de setembre o
que s’han mostrat favorables a aquesta iniciativa, agraesc aquesta oportunitat d’intervenir
en el Ple Municipal per tractar la problemàtica de les prospeccions petrolieres.
Els arguments del rebuig d’aquestes prospeccions a la mar Mediterrània es plantegen des
de diferents aspectes.
Des de la vessant ambiental, perquè les fortíssimes ones sísmiques que es produeixen
durant la primera fase de recerca, superiors en intensitat a ona a la mateixa bomba
atòmica, tenen ja demostrats efectes negatius molt importants sobre la flora i la fauna
marina, com consta en diversos informes científics. I perquè les perforacions de petroli
sabem que representen també un perill latent per al paisatge de les nostres costes.
També del punt de vista econòmic han rebut crítiques. Perquè signifiquen augmentar la
dependència del combustibles fòssils, que només afavoriran en tot cas els beneficis de les
indústries concessionàries, amb moltes probabilitats que ho facin a costa dels sectors
turístic i pesquer. No és lògic continuar apostant per l’ús de combustibles contaminants i
tenir frenat l’aprofitament de les energies renovables.
Així mateix, moltes persones creiem també que els projectes en qüestió representen una
amenaça per a la identitat cultural pròpia de la Mediterrània, que entenem incompatible
amb la posada en marxa d’extraccions petrolíferes a l’entorn marí proper.
Considerem que la població de Menorca i de la resta de territoris que li són pròxims, hem
de treballar de manera unida per a fer front a unes iniciatives que ens consta que són
impulsades per corporacions molt poderoses. Aquesta unitat ha de ser no només social
sinó també política i administrativa.
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Per aquest motius, demanam a les institucions públiques que es sumin a la petició per a
declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres.

SRA. ALCALDESSA: Tots esteim d’acord amb aquest punt. Jo voldria comentar dues
coses; una, que és possible i desitjable la participació directa en els plens a partir del
Reglament de Participació Ciutadana perquè si no ho feim així no aconseguirem avançar
cap a una societat millor; i en segon lloc, posar de relleu l’ esperança en el futur encarnat
per aquests joves que es mouen activament per tal de garantir que aquesta sostenibilitat
tan desitjada sigui un fet el més aviat possible.
Posada l’ esmena 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.
15. Precs i preguntes

Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre la designació dels vocals en
el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària (SG3215PR0031)
El dia 18 de setembre de 2015, el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l’acord de designar els vocals en el Consell d’Administració de
l’Autoritat Portuària.
Atenent a l’actual legislació que lamentablement no possibilita la presència de l’Ajuntament
de Maó al Consell d’Administració d’APB i havent sol·licitat al Consell Insular de Menorca,
que designés per ocupar el lloc que li correspon en el Consell d’Administració d’APB a la
Sra. Conxa Juanola, ja que en la seva condició de batllessa de la nostra ciutat enteníem
que era la persona adient per defensar els interessos de Maó i de Menorca en el si de la
institució, i que era a ella a qui li corresponia liderar com a batllesa de Maó un projecte
unitari i d’ampli consens polític i social pel futur del nostre port.
I també pel fet de que hi ha un acord de Ple aprovat per unanimitat dels membres de la
corporació en aquest sentit, i que vist els nomenaments suposa’m que l’informe jurídic
realitzat per aquest ajuntament que avalava la petició de que l’alcaldessa fos designada
directament com a membre del Consell d’Administració d’Autoritat Portuària, sense
delegació del Consell Insular no ha tingut la resposta desitjada.
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Es pel que plantegem les següents preguntes a la Sra. Alcaldessa:
1.

Troba la Sra. Alcaldessa que no es necessària la seva presència al Consell
d’Administració d’APB?.

2.

Coneix la Sra. Alcaldessa que els representants dels altres municipis al Consell d’APB
són els batlles?. En representació del Consell Insular de Mallorca el Sr. Antoni Mir
Llabrés (Batlle d’Alcúdia), en representació del Consell Insular d’Eivissa el Sr.
Rafael Ruiz González (Batlle d’Eivissa) i en representació del Consell Insular de
Formentera el Sr. Jaume Ferrer Ribas (Batlle i President del Consell de
Formentera). Què n’opina d’aquesta circumstància?.

3.

Per què no s’ha respectat d’acord de ple de dia 23 de juliol, on per unanimitat es va
decidir que fos l’alcaldessa la persona representant del municipi al Consell d’APB?.

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

SRA. ALCALDESSA: Considerem importantíssima la representació dins del Consell
d’Administració d’Autoritat Portuària i, per aquest motiu, hem demanat representació
pròpia com a Ajuntament amb veu i vot dins aquest ens públic. Esteim pendents de
resposta, no és fàcil analitzar aquests temes amb poc temps, no tenim cap coneixement
que s’hagi desestimat la nostra petició i, per tant, seguim a l’espera. Batallarem per tenir
aquesta representació directa que ostentaria jo mateixa. Així mateix, vàrem considerar que
fos el President del Consell Municipal de Port, Sr. Vicenç Tur, qui em representés i qui
representés l’Ajuntament dins d’ Autoritat Portuària. El Sr. Vicenç Tur és una persona
qualificada que coneix perfectament tots els temes i la problemàtica del port perquè durant
el seu mandat en va tenir prou coneixement i hi va fer feina. Per tant, jo crec que aquest
Ajuntament està perfectament representat en la seva persona i jo em sento molt ben
representada pel meu Tinent d’Alcaldia. Alhora restem a l’ espera de la resposta que ens
permeti tenir representació pròpia.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre la demolició de l’Aldea
Turística de Cala Llonga (SG3215PR0029)
El pasado 4 de mayo de 2015 se aprobó por Junta de Gobierno Local la propuesta de
demolición definitiva de la parcela 1076 de Cala Llonga, promoción que todos conocemos
como la Aldea Turística de Cala Llonga o comúnmente el “mamotreto”.
El pasado 23 de Julio, en el pleno municipal, este grupo se interesó por la situación de la
44

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.11.2015

1.
2.

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 10 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

demolición de la aldea turística y los plazos que se manejaban. Por parte del equipo de
gobierno se nos informó sobre una futura reunión con los vecinos, los principales
afectados, para coordinar los plazos de la demolición.
Nos encontramos ya a final de octubre y el plazo inicial de ejecución de trabajos era de 6
meses que se cumplen el próximo 4 de noviembre y aún no hemos podido observar
movimiento alguno en la parcela 1076 de Cala Llonga, es por estos motivos que, de
nuevo, preguntamos a la Sra. Alcaldesa:
¿En qué situación se encuentra la demolición de la Aldea Turística de Cala Llonga?
¿Cuándo está previsto que se inicien los trabajos?

De conformitat amb l’article 94 del ROM la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Aquest és un d’aquells casos en què els procediments legals
dilaten en el temps la consecució d’accions. Tal i com ja saben Cala Llonga Properties
Development, SL havia interposat un recurs potestatiu de reposició que en ser admès a
tràmit s’havia de traslladar a totes les parts interessades per tal que poguessin fer les
al·legacions que estimessin procedents. Atès que alguna de les parts interessades no va
acreditar haver rebut aquesta notificació, açò va obligar a la publicació de la resolució en el
BOIB. Dia 10 o dia 11 d’ octubre acabava el termini d’ audiència i no consta la presentació
d’ al·legacions; per tant, des del mateix dilluns els Serveis Jurídics de l’àrea estan
preparant tota la documentació per procedir a la demolició, era qüestió de terminis legals
que s’havien de complir. Per altra banda, hem mantingut tres reunions amb els veïns de
Cala Llonga, dues d’elles, la primera i la tercera ,amb representants de l’Associació de
Veïns; la primera fou durant la darrera setmana de juliol i la darrera va ser just dins la
primera setmana d’octubre. En la primera reunió que vàrem tenir amb ells van considerar
que havíem de xerrar amb els veïns directament afectats per la situació; i ens vam trobar
amb ells la segona setmana d’agost i estan al corrent de tot el procediment i de la situació.
S’haurà de concedir aquesta pròrroga per a la demolició; esperem que ara ja sigui
imminent.

Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre el futur Conservatori Oficial
de Música de Menorca, amb seu a la ciutat de Maó (SG3215PR0030)
Des de fa uns 20 anys que el Conservatori de Música de les Illes Balears a Menorca
ocupa, de forma provisional, alguns espais del Claustre del Carme, propietat de
l’Ajuntament de Maó que els va cedir, mitjançant conveni, a la Conselleria d’Educació i
Cultura. La intenció era que, en un temps raonable, es poguessin trobar unes noves
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instal·lacions on poder impartir la docència d’una forma adequada i digna.
Durant el mandat 2007-2011 es va redactar un avantprojecte que situava el Conservatori a
l’antic edifici de la Sala Augusta, un espai de propietat municipal que estava en males
condicions i que va ser ofert per a allotjar el Conservatori. Malauradament aquest projecte
no va passar d’avantprojecte o idea inicial. El lloc va despertar alguna reticència també, a
causa dels condicionants físics a que sotmetia el desenvolupament d’un projecte d’aquesta
envergadura.
Durant l’anterior mandat, es va obrir una nova possibilitat que semblava tal vegada més
adequada, des del punt de vista funcional i operatiu, per allotjar aquesta infraestructura
educativa. L’Ajuntament de Maó va oferir a la Conselleria d’Educació un solar situat devora
el pavelló Padre Petrus, enmig d’un polígon de serveis i zona verda, a prop de l’Estació
d’Autobusos, i amb espais d’aparcament al voltant. Un solar on es pot construir de nova
planta el desitjat edifici.
Malauradament no es varen donar més passes oficials per part del Govern Balear just
arribant al final de la legislatura, tot i que ens consta que l’Ibisec va estudiar la idoneïtat de
l’esmentat solar. Aquest nou indret va ser valorat, en primera instància, per part de l’equip
directiu i membres del Consell Escolar del Conservatori.
Arribats en aquest punt, el Grup Popular a l’Ajuntament de Maó planteja les següents
preguntes a la Sra. Alcaldessa:
1.

Quina opinió te l’equip de govern respecte del lloc més idoni per a ubicar el
Conservatori de Música?. Ha fet alguna valoració d’equip de govern sobre els pros i
contres que tenen aquests dos indrets per a ubicar el Conservatori?.

2.

Quines consultes ha fet la Sra. Alcaldessa amb els col·lectius afectats (consell escolar,
claustre, equip directiu, associació de mares i pares) per tal de conèixer la seva
opinió al respecte?

3.

Quina és la intenció del Govern de les Illes Balears respecte del futur del Conservatori
de Música?. En el cas de que hagin decidit quin és el lloc idoni per a ubicar el
conservatori, disposaran els pressuposts de l’any 2016 del Govern Balear ja
d’alguna partida per a iniciar el procés de redacció del projecte i futura adjudicació?.
De conformitat amb l’article 94 del ROM el Sr. Gornés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Aquest va ser un dels primers temes que vàrem tractar just a l’ inici
del mandat; el dúiem dins la campanya electoral els dos grups i coincidíem en recuperar la
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idea inicial de la Sala Augusta com a possible seu del Conservatori per tal de recuperar un
patrimoni i una zona degradada, atès que un edifici abandonat degrada tota una zona, i
per tal de dotar el Conservatori d’ una seu digna i estable. Per tant, la nostra aposta va per
aquí; tot i així, de les primeres reunions que vàrem mantenir amb l’equip directiu del
Conservatori, en les quals ens van presentar una proposta, un esbós de projecte, ja vam
veure que ells tenien unes expectatives molt més grans de les que pensem que en
aquests moments són possibles; però, en tot cas, la proposta que ells duien tampoc es
podia ubicar dins del solar que s’havia proposat perquè era una proposta moltíssim més
grossa, constava d’un Conservatori bastant gran i també d’un auditori de 500 places;
aquesta fou la proposta que va fer l’ equip directiu del Conservatori a l’ equip de govern fa
un parell de mesos. Nosaltres vista aquesta proposta hem returat un poc tota aquesta
reflexió perquè veiem bastant difícil i inviable que, en aquests moments, l’IBISEC pugui
invertir en una proposta tan ambiciosa; no dic que açò no sigui necessari però en aquests
moments és complicat. Per tant, esteim a l’espera de veure si el projecte inicial de la Sala
Augusta seria recuperable. Hem tingut reunions amb tots els grups polítics que tenen
representació en el Parlament; hem demanat la interlocució del Consell Insular quant a
aquest tema davant del Govern Balear per poder tenir la seu del Conservatori a la ciutat de
Maó i la setmana que ve tenim una reunió amb el conseller Sr. Martí Marc al que
presentarem una mica totes les propostes que hi ha damunt la taula i les possibles
solucions que ells puguin també tenir al seu abast. Açò és el que s’ha fet fins ara; tan de
bo tinguéssim ja una partida definida per poder començar el Conservatori en el 2016. És
una demanda històrica, però bé, nosaltres quant a aquest tema i quant a altres,
considerem que haurem de començar fent petites passes i executar projectes per fases
perquè en aquests moments la situació no permet abordar grans projectes d’ una sola
tacada. Per tant ens trobem aquí; els mantindrem informats quan tinguem un poc més de
concreció quant a la proposta.

Finalment, la Sra. Alcaldessa agraeix l’assistència dels presents a la sessió plenària així
com el seguiment del ple a aquelles persones que ho han fet via internet.
També la Sra. Alcaldessa, atesa la situació dels refugiats, recorda la proposta aprovada
per unanimitat pel Ple Municipal, celebrat el passat mes de setembre, en relació a
l'admissió humanitària de refugiats i indica que aquests documents no han de quedar en
simples declaracions institucionals.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.45 hores del dia
22-10-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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