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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 26 - 11 - 2015
====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
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)
(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)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
26-11-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre
del dia:
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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 22 d’octubre de 2.015.
No havent-hi cap rectificació, s'aprova l'acta anterior per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.

2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de sis decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, que es transcriuen a continuació:
Exp. SG4114MC0040
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte
s
D15
D15
D15

D15

Descripció

SP1 2310 2270601 CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-AT.
PRIMÀRIA RC-288
SP1 2310 2270601 CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ
PRIMÀRIA RC-289
SP1 2311 2270601 CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL
RC-294
TOTAL BAIXES
SP1 2311 6320111 ADEQUACIÓ EDIFICI CASA DE SES
MONGES
TOTAL ALTES

Import

-7.200,00
-11.300,00
-30.038,00
-48.538,00
+48.538,00
+48.538,00

Maó, 15 d’octubre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons

Exp. SG4114MC0041
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:

2

PLE MUNICIPAL, DIA: 26 - 11 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

Pres Partida / Concepte
s
D15
D15
D15
D15
D15

SG2
SG2
SG2
SG2
SG2

9205
9205
9205
9205
9205

1300001
1300101
1310001
1620401

Descripció

Retribució parcial extra 2012
Ajust hores extraordinàries
Ajust substitucions de personal
Beques i ajuts socials- Funcionaris
Beques i ajuts socials- Laborals

Import

100.000,00
50.000,00
200.000,00
15.000,00
35.000,00

1630401
D15

TOTAL ALTES
SG4 9340 2270601 Saldo adjudicació contracte recaptació
TOTAL BAIXES

400.000,00
-400.000,00
-400.000,00

Maó, 9 de novembre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons

Exp. SG4114MC0042
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte
s
D15
D15

Descripció

SP1 2410 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES F. RC-234
TOTAL BAIXES
SG2 9206 6260111 EQUIPAMENT INFORMÀTIC
TOTAL ALTES

Import

-3.629,00
-3.629,00
+3.629,00
+3.629,00

Maó, 6 de novembre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons

Exp. SG4114MC0043
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Partida
SG1 9260 2270601 RC127CONT.SERV.ESTUDI.TRE.
COMUNICACIÓ
3
Total Altes

Import
500
500
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SG1 9120 4800113 SUBVENCIONS EXCEPCIONALS
Total Baixes

500
500

Maó, 6 de novembre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons

Exp. SG4114MC0044
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Partida
SG1 9260 2270601 RC127CONT.SERV.ESTUDI.TRE.
COMUNICACIÓ
Total Altes
SG1 9120 4800113 SUBVENCIONS EXCEPCIONALS
Total Baixes

Import
500
500
500
500

Maó, 6 de novembre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons

Exp. SG4114MC0045
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 2.b),
d'execució del Pressupost vigent, aprov la transferència de crèdit següent:
Pres Partida / Concepte
s
D15
D15

Descripció

SP3 3400 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES ESPORTS
TOTAL BAIXES
SP3 3400 6220111 INST.ESPORTIVES MILLORES
TOTAL ALTES

Maó, 13 de novembre de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
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Import

-3.600,00
-3.600,00
+3.600,00
+3.600,00
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3. Modificació de l'acord de Ple municipal adoptat en sessió de data 22 d'octubre de
2015, d'aprovació de l'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:
Modificar l’acord pel qual s’aprova l'encomanda 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, adoptat pel Ple municipal, en la seva sessió de 22 d’octubre de 2015,
quant a la despesa corresponent a l’any 2016, que queda fixada en 151.000€, i quant a la
durada final, que queda fixada en el 31 de desembre de 2016, de manera que l’esmentat
acord restarà en els següents termes:
Primer. Aprovar l'encomanda 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, a partir del mes d’octubre de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, amb un cost
estimat màxim anual, amb l’IVA inclòs, de 23.431,44€ per a l’any 2015 i 151.000€ per a
l’any 2016, que suposa un total de 174.431,44€.
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, amb les modificacions expressades en el punt anterior.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent, que es distribuirà en dos exercicis pressuposta
ris, segons el detall següent:
Any 2015: 23.431,44 €
Any 2016: 151.000 €
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: Tal i com consta en el dictamen, es tracta d’adaptar
l’encomanda de gestió a l’any natural i a l’import que correspon a l’Ajuntament de Maó
segons el pressupost de SILME per a l’any 2016.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, per unanimitat dels 21 membres presents,
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dels 21 de la corporació.
4. Autorització a Parc d'Oci Menorca, SL per aportar el dret concessional com a
garantia en un fraccionament tributari (Exp. 4403CS0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Autoritzar que Parc d’Oci Menorca, SL aporti els drets que ostenta com a concessionari de
l’ús privatiu de bé de domini públic per a la construcció i explotació d’un aparcament
soterrat i d’un complex sociocultural i/o recreatiu al carrer Ramón y Cajal, com a garantia
en l’expedient de l’Agència Tributària, Delegació Especial de Balears, núm.
071540320183Z, de concessió d’ajornament/fraccionament de pagament.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Tal i com vam informar a la Comissió Informativa, açò és una
autorització perquè Ocimax, com es coneix popularment aquesta empresa, pugui aportar
aquest dret de concessió que té com una garantia davant Hisenda. Els informes de
Serveis Jurídics i d’Intervenció avalen la legalitat d’aquest procés i nosaltres vam
considerar que era una manera de poder recolzar aquesta empresa, que, en aquests
moments, és la que està gestionant l’únic espai de cinema i oci aquí a Maó, amb la finalitat
de garantir aquesta oferta d’oci.
SR. SPITZER DE C.Me: Primer m’agradaria deixar clar que som conscients del servei que
dóna Ocimax i que volem que sigui un servei continuat; som els primers que volem ajudar,
en la mesura que sigui possible, a la continuïtat d’aquest servei, sempre que no vagi en
detriment dels interessos de Maó i dels maonesos. Dit açò, nosaltres no estem d’acord a
emprar el dret de concessió com a garantia davant l’Agència Tributària, perquè, en cas
que l’AEAT accepti aquest dret concessional com a garantia, si en un moment donat
OCIMAX incompleix i l’AEAT executa aquesta garantia, l’AEAT es convertirà en titular
temporal dels drets i deures d’aquesta; si açò esdevé així, nosaltres passarem a tenir com
a interlocutor l’Agència Tributària, i, malgrat el que diuen els Serveis Jurídics, segons el
que està estipulat en les condicions de la concessió, en el moment que es deixi de prestar
el servei, aquesta ha de tornar a mans de l’Ajuntament. Crec que açò pot quedar en un
llimb administratiu i provocar que, al final, els ciutadans quedin sense el servei; per aquest
motiu, nosaltres votarem en contra d’aquesta autorització.
SR. BOTELLA DEL PP: Efectivament, hi ha dos temes a tractar en aquest assumpte: un,
com molt bé ha dit la mateixa alcaldessa, és el que fa referència a donar suport a una
empresa per ajudar al fet que es mantengui aquesta oferta d’oci a Menorca i a Maó.
Entenem que, si es malmetés aquest espai lúdic, seria un vertader cop per a la ciutat; i,
6
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per tant, és raonable que, per part de l’Ajuntament, es miri de donar suport, en la mesura
que sigui necessari, a aquesta empresa. Ara bé, aquest suport posa en perill els interessos
de l’Ajuntament davant una possible fallida de l’empresa, perquè, per molt que el Ministeri
d’Hisenda sigui de plenes garanties, òbviament es farà difícil haver de negociar-hi. Però, a
més a més de tot açò, hi ha un component de tramitació juridicoadministrativa, que jo
entenc que és el més interessant d’aquest tema; i, si repassam un poc el mateix expedient,
veiem, una vegada més, i ja en són moltes, que, per desgràcia, el que diu Secretaria i
Serveis Jurídics no és el que diuen els Serveis Econòmics i Intervenció. És cert que el Sr.
interventor dóna el vistiplau perquè es faci, però també és cert que diu que no és necessari
atorgar aquesta autorització, perquè ja es va atorgar l’any 2003; i, ara, reiterar açò no era
en absolut necessari, perquè aquesta empresa ja comptava amb aquesta autorització.
Efectivament, tenim una Sra. secretària que dóna una gran seguretat jurídica en aquest
Ajuntament, perquè és màximament escrupolosa i obliga que hagi de tornar a aquest Ple
cada vegada que hi hagi una possible presentació o modificació. Davant aquesta situació, i
entenent que açò ja va ser aprovat en el seu dia, nosaltres consideram que no era
necessari que es dugués a aquest Ple; i, per tant, el que farem serà abstenir-nos.
SRA. ALCALDESSA: Sí, efectivament, l’informe d’Intervenció diu que aquesta resolució “
ya fue acordada por el Pleno Municipal en sesión 27.11.2003”; però, en tot cas, el
propietari fa una petició expressa perquè es pugui ratificar, perquè així es veu que li ho
demanen. Bé, només dir que l’informe de Serveis Jurídics, entre moltes altres coses, diu
que aquesta autorització “afavoreix el compliment voluntari de les obligacions fiscals i, si
més no, es posposa l’inici de l’execució sobre els béns realitzables sobre el deutor tributari
”; i nosaltres pensam que açò és un punt clau, perquè el que s’està dient és que, si
aquesta empresa no pot fer front a les seves obligacions, llavors hi haurà un deute que
també haurem de resoldre, i també tindrem una situació d’una concessió que recaurà una
altra vegada en les nostres mans, i hauríem de tornar a treure tot el procés. Per tant, ens
avançam a aquesta situació, confiam que sigui suficient aquesta autorització; no tenim
constància, tampoc, que Hisenda ho accepti; per tant, ens estem avançant una mica a les
futures respostes en aquest sentit. És un risc, però també és un risc no actuar, i que
aquesta empresa tanqui i deixi un deute important a diferents administracions. Nosaltres
ens hem basat en els informes; i, atès que, en el 2003, el Ple, conforme al que es va
sol·licitar, ja ho va acceptar, tampoc no veiem gaire complicació a atorgar aquesta
autorització ara.
SR. SPITZER DE C.Me: Bé, nosaltres estem d’acord que és un risc; és un risc que el
servei quedi sense donar-se; però creiem que el fet que recolzem aquest punt no és
garantia que aquest risc desaparesqui; simplement, el que podem aconseguir és el fet de
quedar en una posició de desavantatge, en la qual no tindrem força negociadora, ni el
control de la situació; i ens veurem obligats a negociar amb el Ministeri d’Hisenda, que, tal
vegada en aquest cas, i per a aquests interessos, no és el nostre millor interlocutor.
SR. BOTELLA DEL PP: Coincidesc amb la Sra. alcaldessa en el risc que hi ha, però també
en el fet que aquesta empresa fa una aportació al municipi; per tant, està bé que recolzem
7
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l’empresa privada; per altra banda, no cal oblidar que qualsevol empresa privada també fa
una gran labor social, creant llocs de feina, creant economia per a la ciutat; i, per tant,
esperam que aquesta sensibilitat d’aquest equip de govern cap a aquesta empresa es faci
extensiva a qualsevol altre empresari que, en un moment donat, també pugui necessitar
algun tipus d’ajuda, fraccionament, etc.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que la diferència és que, en aquest cas, estem rallant no
només d’una empresa privada que té una activitat econòmica al nostre municipi, sinó que,
a més a més, és adjudicatària d’una concessió municipal. És un cas molt concret i
excepcional; no hi ha gaire situacions similars.
SRA. SECRETÀRIA: Voldria fer un aclariment: la vegada que es va dur al Ple la sol·licitud
d’autorització de gravamen dels béns que integren la concessió, ho va demanar aquesta
empresa, com a garantia per poder fer les obres; i ara, aquesta mateixa empresa ha
demanat l’autorització de gravamen del dret concessional per a una altra finalitat, que és la
de servir com a garantia davant un fraccionament davant Hisenda. Per tant, les finalitats
són diferents, i vaig considerar que cada vegada que es vol gravar aquesta concessió o els
béns que la integren per a una finalitat específica diferent, per seguretat jurídica, el Ple ho
ha d’autoritzar de forma expressa.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 1 (C.Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)

Quan són les 19.18 hores, el Ple municipal es constitueix en Junta General Ordinària de
Promocions Urbanístiques de Maó, S.L., per tal de tractar els assumptes que consten a
seva convocatòria.
Una vegada tractats tots els temes que figuren a l’ordre del dia, a les 19.25 hores es
reprèn la sessió plenària.
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, se’n farà un debat
conjunt, amb posterior votació separada.

5. Modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i
Autoritat Portuària de Balears per a l'execució del projecte de millora d'accesos a la
costa de ses Voltes, Maó-Mahón (Exp. SG3614CN0002)
8
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Cultura i Festes, s’acorda:
PRIMER. Modificar el conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Balears per a
l’execució del projecte de millora d’accessos a la costa de ses Voltes, per reflectir el canvi
de solució tècnica acordada, consistent en substituir la instal·lació de tres trams d’escales
mecàniques, en paral·lel a les escales existents, per la instal·lació d’un ascensor que
connecti amb el mirador de Sa Plaça, prèvia consolidació d’una part del penya-segat.
A continuació es transcriu, en castellà, el text complet del conveni, amb les modificacions
introduïdes, ressaltades en cursiva o en majúscules:
“CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE ACCESOS EN COSTA SES
VOLTES, MAÓ-MAHÓN (MENORCA).
En Maó-Mahón, a ______________ de 2015.
REUNIDOS
De una parte, D. Joan Gual de Torrella Guasp, en calidad de Presidente y en representación de la Autoridad
Portuaria de Baleares, en adelante APB, con domicilio en Muelle Viejo, 3-5, 07012 -Palma de Mallorca (Illes
Balears).
De otra parte, Dña. Conxa Juanola Pons, en calidad de Alcaldesa de Maó-Mahón, y en representación del
Ayuntamiento de Maó- Mahón, con domicilio en Placa Constitució n° 1, 07001-Maó-Mahón (Illes Balears).
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria y la representación
suficiente para formalizar el presente Convenio, y al efecto
EXPONEN
Siendo la costa Rochina (Costa Ses Voltes) uno de los principales puntos de acceso entre el puerto y el
centro de la ciudad, el acantilado en este tramo se encuentra muy deteriorado con el consiguiente riesgo
para los transeúntes y usuarios.
Este acceso al centro de la ciudad se realiza mediante una escalera convencional que se desarrolla en
varios tramos, intersectando en varios puntos al vial de acceso, que presenta un trazado formado por una
sucesión de curvas para poder salvar el desnivel existente.
Hoy en día, la movilidad representa una necesidad en la vida de las personas. Ascensores, escaleras
mecánicas, rampas y andenes móviles y otros servicios son diseñados para una movilidad urbana eficiente y
sostenible.
Los objetivos principales de la mejora de la conectividad dentro de una ciudad serían:
Mejorar la integración social de los ciudadanos aportando una accesibilidad más universal.
Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
No comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos.
Aportar más seguridad de los ciudadanos.

•
•
•
•
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Los accesos a puerto es un objetivo de la Autoridad Portuaria de Baleares para poder conseguir mejor
integración puerto-ciudad, eliminando los obstáculos a la accesibilidad para la ciudadanía en general y
particularmente para las personas con sillas de ruedas o cochecitos infantiles.
Para ello se propone, al objeto de mejorar el acceso y conexión entre el puerto de Maó-Mahón y el centro de
la ciudad, la instalación de un ascensor, previa consolidación del acantilado situado en ambos márgenes de
la Costa de Ses Voltes, minimizando el posible impacto que la instalación de esta infraestructura podría
suponer.
El presupuesto que aportará la Autoridad Portuaria de Baleares para la instalación de dicha infraestructura,
asciende a la cantidad MÁXIMA de 847.906,90 euros (IVA incluido), LA CANTIDAD DEFINITIVA SERÁ LA
DEFINIDA EN EL PROYECTO QUE PRESENTE EL AYUNTAMIENTO.
Que las partes intervinientes han llegado a un compromiso, congruente con lo indicado anteriormente, por lo
que formalizan el presente Convenio y, en consecuencia lo llevan a efecto con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La ejecución de las obras de la nueva infraestructura permitirá mejorar el acceso y conexión
entre el puerto de Maó-Mahón y el centro de la ciudad, mediante la instalación de un ascensor previa
consolidación del acantilado; dicha infraestructura es prioritaria para la Autoridad Portuaria de Baleares, la
cual incluirá BIEN en su Plan de Inversiones O BIEN EN EL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD
TERRESTRE PORTUARIA el coste de la ejecución del citado proyecto.
El Ayuntamiento de Maó-Mahón se compromete a entregar el proyecto definitivo de construcción, CON
TODOS SUS INFORMES FAVORABLES, cuyo presupuesto MÁXIMO es de 847.906,90 euros (incluido IVA),
LA CANTIDAD DEFINITIVA SERÁ LA DEFINIDA EN EL PROYECTO QUE PRESENTE EL
AYUNTAMIENTO a la APB, (aprobado por el órgano competente del Ayuntamiento de Maó-Mahón, con
posterior cambio de promotor, ó no, porque se considere que por la propia mutación demanial ó por su
inclusión, antes de la licitación, en la Delimitación de Espacios y usos portuarios, no es necesario su
aprobación por el Ayuntamiento).
La APB se compromete a licitar, adjudicar y ejecutar el proyecto a su cargo, y así mismo asumirá la dirección
de las obras.
Y finalmente el Ayuntamiento de Maó-Mahón se compromete al mantenimiento y conservación de las
mencionadas obras, así como de los gastos de consumo eléctrico, durante la vigencia del presente
convenio. EN EL CASO QUE SEA LA APB LA ENCARGADA DE EJECUTAR EL PROYECTO, ÉSTA
ESTARÁ EXENTA DE LICENCIA URBANÍSTICA.
SEGUNDA.- Para ello teniendo en cuenta que los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, son de
titularidad municipal, el Ayuntamiento de Maó-Mahón pondrá dichos terrenos a disposición y en favor de la
Autoridad Portuaria de Baleares para la ejecución de las obras, mediante la tramitación de un expediente de
Mutación Demanial Externa, para que la APB los incorpore a la zona de servicio del puerto mediante su
inclusión en la futura Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Maó-Mahón. (EN EL CASO
QUE SEA LA APB LA ENCARGADA DE EJECUTAR EL PROYECTO) ESTO NO SERÁ NECESARIO EN EL
CASO DE QUE EL PROYECTO LO EJECUTE EL AYUNTAMIENTO CON EL FONDO FINANCIERO DE
ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIAQUE APORTA LA APB. Y todo ello basándonos en que, el
principio de reciprocidad del artículo 71.4 de la LPAP, no es exigible a las entidades locales, a las cuales, en
defecto de normativa estatal básica y autonómica, permite la aplicación de la legislación estatal no básica en
materia de régimen local y bienes públicos, es decir, los artículos 71-4 de la LPAP y 73-2 del Reglamento de
2009, e incluso dichas normas podrían ser de aplicación por la vía de la supletoriedad del derecho estatal de
conformidad con el artículo 149-3 de la CE (previsión admitida expresamente por el Reglamento de bienes
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de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, en su artículo 1.3), todo
ello conforme a lo informado por la Abogacía del Estado, con fecha 5 de Mayo de 2.014.
Teniendo en cuenta que los terrenos colindantes a los puestos a disposición de APB son de propiedad
municipal, el Ayuntamiento de Maó-Mahón autoriza a la ocupación por la APB, del suelo que sea necesario
durante la ejecución de las instalaciones, sin coste adicional alguno.
TERCERA.- No se podrá llevar a cabo en el futuro ninguna actuación sobre la superficie puesta a
disposición de la APB, sin que conste informe favorable previo de la Autoridad Portuaria de Baleares, dado
que éste constituirá el acceso definitivo a la Zona Portuaria desde el centro de la ciudad.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Maó-Mahón se compromete, en el ámbito de sus competencias, a tramitar y
aprobar, en su caso los expedientes precisos en orden a la consecución de la puesta de disposición de los
terrenos citados a la APB, así como cualquier otro que derive de los compromisos incluidos en el presente
Convenio.
QUINTA.- El Ayuntamiento de Maó-Mahón se compromete a asumir la responsabilidad que pueda derivar
como consecuencia de su obligación del mantenimiento y uso de las instalaciones, tanto en la zona afectada
como en la adyacente y colindante a la misma.
SEXTA.- El presente Convenio requerirá para su vigencia la previa ratificación del órgano de la APB, que
resulte competente para su aprobación, así como que el mismo sea aprobado por el órgano competente del
Ayuntamiento de Maó-Mahón.
SÉPTIMA.- Para facilitar el seguimiento de lo dispuesto en este convenio y documentos adjuntos y a efectos
de efectuar el seguimiento de las obras, y del mantenimiento y conservación de las mismas, una vez
ejecutadas, en el plazo de un mes desde su firma se constituirá una Comisión Mixta formada por un
representante de cada una de las entidades.
Esta Comisión actuará como órgano mixto de vigilancia y control del presente Convenio de colaboración, y
velará por la debida coordinación y participación en la ejecución de las obras, resolviendo las dudas que se
presenten en la interpretación del presente Convenio de Colaboración e informará de las posibles
incidencias y modificaciones en la ejecución del proyecto y de las actuaciones posteriores de mantenimiento
y conservación de las obras.
OCTAVA.- El presente convenio podrá extinguirse, por alguna de las siguientes causas:
El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.
La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción.
El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.
El vencimiento del plazo del Convenio ó su prórroga.

a.
b.
c.
d.

En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación
particular de los trabajos en curso, la forma de terminación de los mismos.
NOVENA.- Las partes se comprometen a resolver, de común acuerdo, todas las cuestiones de interpretación
y seguimiento, así como la resolución de cuantos conflictos pudieran plantearse en su desarrollo, a través de
la Comisión Mixta a la que se refiere la cláusula séptima del presente convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 20/2006
de 15 de Diciembre, municipal y de régimen Local de las Islas Baleares y artículo 57 de la Ley 7/85 de Bases
de Régimen Local y se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en virtud
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de su artículo 4.1c).
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente
Convenio de Colaboración, sin perjuicio de lo dispuesto en esta cláusula, serán de conocimiento y
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
DÉCIMA.- La duración del presente convenio se contrae a la duración de la ejecución de las obras, y
mantenimiento y conservación de las mismas una vez ejecutadas.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente documento en duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por APB : Joan Gual de Torrella Guasp
Por Ayuntamiento de Maó-Mahón: Conxa Juanola Pons”

SEGON. D’acord amb el previst a l’article 8 del Reglament de béns de les entitats locals i
l’article 129 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les illes Balears, el present
acord estarà a disposició del públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament, durant el termini
d’un mes a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, perquè
es puguin presentar les al·legacions i/o suggeriments que s’estimin pertinents.

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 5 i 6
de l’ordre del dia, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE, 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)

6. Modificació de la mutació demanial externa, a favor d'Autoritat Portuària de
Balears, de franja de sòl per a la millora d'accessos a la costa de ses Voltes,
Maó-Mahón (Exp. SG3614CN0003)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica,
Cultura i Festes, s’acorda:
PRIMER. Modificar la mutació demanial sense traspàs de titularitat, a favor d’Autoritat
Portuària, aprovada definitivament pel Ple municipal de 17 de desembre de 2014, amb la
finalitat de reflectir que el canvi de la solució tècnica adoptada implica variar la superfície i
la ubicació del sòl necessari per a la instal·lació d’un ascensor que connecti el parc
Rochina amb el mirador de Sa Plaça, així com del vol necessari per a la construcció d’una
passarel·la de connexió amb el mirador i la superfície del penya-segat, que es consolidarà
prèviament a l’execució de les obres d’instal·lació de l’esmentat ascensor; tot açò d’acord
amb la proposta de superfícies i els plànols que figuren a l’expedient de l’Oficina de
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Projectes núm. 1305, d’octubre d’aquest any, signat per l’enginyer de Camins, Canals i
Ports i l’arquitecte municipals, que figuren a l’expedient, i a l’empara del que està previst
en els articles 71.4 de l’LPAP i el 73.2 del seu Reglament de desenvolupament.
SEGON. D’acord amb el que està previst a l’article 8 del Reglament de béns de les entitats
locals i l’article 129 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de Illes Balears, el present
acord estarà a disposició del públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament durant el termini
d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, perquè
es puguin presentar les al·legacions i/o suggeriments que s’estimin pertinents.

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.
Durant el torn d’intervencions conjunt, relatiu als punts 5 i 6 de l’ordre del dia, es van
produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Aquests dos punts afecten una mateixa proposta i comporten un sol
compromís. Un compromís que, en el fons, uneix a tot el consistori i que no és altre que la
millora de la connexió entre el port i la ciutat. I açò és així perquè aquest procés el va
iniciar l’equip de govern municipal anterior, i va ser aquell mateix equip de govern el que va
aconseguir comprometre una quantia important per tal que un projecte de connexió entre
el port i la ciutat fos possible. Aquest va ser un tema que es va debatre en període
electoral i, quant a la proposta anterior, en allò que diferim, proposam la modificació del
conveni i la posterior modificació de la mutació demanial. El que es proposa amb aquests
dos expedients que elevam avui a aprovació plenària és un canvi de projecte, que pot ser
discutible i més o manco compartit. Proposam la modificació del conveni aprovat el dia 17
de desembre de 2014, que possibilitava la construcció d’unes escales mecàniques a la
costa de ses Voltes, i optam per una nova solució tècnica, consistent en la instal·lació d’un
ascensor que connecti el parc Rochina, devora l’antic Correus, amb el mirador de Sa
Plaça, devora l’entrada del Mercat del Claustre; i, consegüentment, la modificació de la
mutació demanial aprovada. Les modificacions del conveni no són, en cap cas,
substancials, i només varien en allò que afecta el nou projecte; no varia la fórmula
d’execució, ni la quantia que aporta l’Autoritat Portuària, que és de 847.906 euros, si bé,
lògicament, el pressupost final dependrà de la definició concreta del projecte executiu. Si
bé, com a novetat en aquest conveni, Autoritat Portuària inclou una doble possibilitat quant
a l’origen de la seva participació econòmica, que serà inclosa en el seu Pla d’inversions,
com inicialment estava, o bé anirà a càrrec del Fons financer d’accessibilitat terrestre
portuària, una nova opció que no existia quan va aprovar el conveni l’anterior equip de
govern. En definitiva, el conveni que es modifica compromet les mateixes responsabilitats
per part de les dues administracions, assegura la quantia econòmica i, per altra banda,
l’actual equip de govern incorpora un dels seus punts d’acció de govern, consistent a
substituir el projecte inicial per un nou projecte de connexió; aquesta nova proposta de
connexió, segons entén aquest nou equip de govern, resulta menys costosa, és més
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eficient, més sostenible, augmenta les condicions d’accesibilitat, elimina barreres
arquitectòniques, permet el seu ús per un nombre major de persones, resol millor el
conjunt o la totalitat de desnivell, segons valoren el mateixos Serveis Tècnics; i el més
important, per a aquest actual equip de govern, és que incorpora la consolidació del tram
de penyal potser més problemàtic d’aquella zona. Per tant, un objectiu que consideram
complert inicialment, amb els dos expedients que duim avui a debat i a aprovació plenària.
Estem rallant de la cessió demanial d’un total de 120 m2 en sòl a sa costa de ses Voltes,
dins jardí públic definit per planejament, més l’endreçament que tenim intenció de fer de tot
l’entorn, millora de seguretat i, fins i tot, incorporació d’alguna instal·lació de banys públics i
implantació d’alguna experiència pilot en filtre verd i generació autònoma d’energia, i uns
55 m2 de vol en planta per a l’accés al Mirador, per salvar les diferents orografies i les
coves inferiors just en el tram de l’entorn del Claustre del Carme i un total de 1.500 m2
d’afectació de penya-segat. Lògicament, hi ha els informes favorables dels Serveis Jurídics
i els informes de superfície dels tècnics, tant d’Obra Pública com d’Urbanisme, i ara
pertoca, segons nosaltres, aprovar-ho, exposar-ho al públic, tal i com també es va exposar
l’anterior expedient, resoldre --si escau-- les al·legacions i, en aquest mateix moment,
mentre s’està fent tota la tramitació legal que pertoca, poder acabar el projecte executiu
que en aquests moments s’està definint, per lliurar-lo amb tots els informes favorables a
l’Autoritat Portuària de Balears, per tal que iniciï la licitació com més prest millor.
SR. SPITZER DE C.Me: Jo crec que estem tots d’acord que la connexió port-ciutat és un
punt crític i que és un tema a resoldre com més prest millor. Nosaltres estem d’acord amb
el segon ascensor, com hem manifestat en anteriors ocasions; l’únic que sí volem recalcar
és la part bona que tenia el projecte de les escales mecàniques i és que donava cobertura,
com a punt de connexió port-ciutat, a una gran afluència de gent, sobretot en moments
punta, com quan arriben els creuers. El que sí demanam és que no es cometin els
mateixos errors que es van cometre amb l’altre ascensor que està devora el Club Marítim, i
aquest sigui un ascensor realment plantejat amb altres condicions. A part d’açò, també
esperam que les noves vies de finançament no retardin el projecte, sinó que servesquin
per agilitzar-lo, perquè ens agradaria que fos una realitat com més prest millor; i bé, a
partir d’aquí, compten amb tota la nostra col·laboració quant a aquest projecte.
SRA. NOVAL DEL PP: Iniciaré la meva exposició amb la definició, que tots supòs que
coneixem, de la paraula “coherència”, que és “actuar en conseqüència amb el que un
pensa o expressa”; per tant, crec que actuar amb coherència és manifestar-nos com ara
farem, a favor de qualsevol inversió i millora per al nostre municipi, com també sempre
hem expressat. Com també ha dit el Sr. Tur, ens hem de felicitar per poder disposar
d’aquest compromís per part d’Autoritat Portuària, per dur a terme aquesta inversió, que,
efectivament, es va aconseguir en el darrer mandat; també en el darrer mandat vam
aconseguir posar en marxa l’ascensor del moll de Llevant i també ens podem felicitar
quant al seu ús i quant a la manera de resoldre el conflicte de connexió, comunicació i
mobilitat, en general, del nostre port. L’actual equip de govern proposa la modificació del
conveni amb Autoritat Portuària, per instal·lar un ascensor com a solució tècnica per a la
connexió port-ciutat, prioritzant aquesta proposta davant qualsevol altra, la qual cosa és
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totalment lícita, com nosaltres, en el seu moment, defensàvem les escales mecàniques;
ara bé, nosaltres sempre vam dir que el plantejament de les escales no era excloent i que
també estàvem estudiant altres possibilitats per instal·lar altres ascensors; és una cosa
que ja havíem comentat en nombroses ocasions. Crec que tots també coincidim en el fet
que, pel tipus de ciutat que tenim, com més sistemes de comunicació tinguem entre
port-ciutat --al llarg de tot el penya-segat o del desnivell que hi hagi--, molt millor. S’hi
introdueix, com a modificació del conveni, com ha comentat el Sr. Tur, una segona
possibilitat o via de finançament. A la Comissió Informativa ja ho vam exposar, i ara ho
reiteram: crec que aquest és un punt quant al qual l’equip de govern actual hauria
d’intentar mantenir-se ferm, en el sentit que Autoritat Portuària va canviar el seu pla
d’empresa per incorporar aquesta partida important per al finançament d’aquestes obres i
si, efectivament, l’Ajuntament pot presentar-se a través d’aquesta línia de finançament del
Govern central, per a connexions de ciutats portuàries, entenem que aquest import no
hauria de ser restat al que Autoritat Portuària ja havia compromès al nostre municipi; és a
dir, si Autoritat Portuària ja va modificar el seu pla d’empresa per incorporar aquests
900.000 euros, en números rodons, per poder fer aquesta inversió i, a més, a través
d’aquesta línia de finançament aconseguim ics quantitat de doblers, crec que estem tots
segurs que aquesta ics quantitat de doblers trobaríem on invertir-la al llarg de la cornisa
marítima, o on sigui. Per tant, lògicament, i com no pot ser d’altra manera, no ens oposam
en absolut al conveni per a la inversió i per a l’execució del nou ascensor, que crec que
facilitarà les connexions port i ciutat. L’altra tema que s’eleva al Ple per a debat i votació és
la modificació de la mutació demanial a favor d’Autoritat Portuària, punt que alhora resta
incorporat al conveni, i on es diu que, per tal que Autoritat Portuària pugui fer aquest tipus
d’inversió, l’Ajuntament ha de posar a disposició de l’Autoritat Portuària aquests terrenys, i
orporar a la zona de servei del port, mitjançant la seva inclusió en la futura DEUP, la qual
cosa ja es recollia a l’anterior conveni. Fins aquí, com hem dit, a excepció de la part
anterior del conveni, pràcticament tot és el mateix que el que havíem tramitat amb
anterioritat. El problema, consideram, ve ara; és a dir, es tramita conveni i mutació sense
un projecte executiu, com ja hem comentat; ens han dit que s’està redactant, però el cert
és que no tenim coneixement d’aquest avantprojecte o projecte executiu. Sí que coneixem
la documentació, com també s’ha exposat, d’un estudi de superfícies, que és l’estudi que
han realitzat els tècnics municipals; però creiem que, en certa manera, en aquest cas, hem
començat la casa per la teulada; la modificació de la mutació demanial que proposen, per
posar a disposició d’Autoritat Portuària una porció de sòl per a la connexió vertical, consta
del vol sobre una altra porció de sòl, amb la finalitat de construir la passarel·la, la superfície
que ha d’ocupar, lògicament, el sistema de comunicació vertical, perquè, pels dibuixos i el
plànols que hem vist, no parlen només d’ascensor, sinó lògicament també d’escales, la
superfície del penya-segat afectat per les obres de consolidació; però tot són termes que,
finalment, o més concretament nosaltres, no sabem a què fan referència; ja, també, a
l’informe de Secretaria es diu alguna cosa com que “estan poc definides algunes coses”;
idò, bàsicament, perquè no tenim un projecte executiu en el qual poder-nos basar. No
sabem què estem aprovant, a escala d’execució; i, clar, no se’ns dóna resposta a molts de
dubtes que se’ns plantegen. El Sr. Tur ha dit que, en aquest projecte, es preveia la
instal·lació de banys públics i alguna instal·lació associada a un filtre verd, així com el
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condicionament de la zona; però, lògicament, nosaltres desconeixem totes aquestes
intervencions per la manca de projecte, o al manco, nosaltres no l’ hem vist. Per tant, no
sabem quins elements de jardineria s’haurien de retocar o retirar, o no; si s’ha de
resembrar o traslladar qualque element, o no; no sabem com es consolidarà el
penya-segat, que és una part molt important; tant la passarel·la, com la consolidació del
penya-segat ens creen dubtes quant a com afectarà açò el futur desenvolupament de la
unitat d’actuació de la plaça Miranda; recordem que l’edifici de l’antiga SEAT és una unitat
d’actuació que, efectivament, en el Pla general, recull una possibilitat de comunicació,
aparcament i altres; i, per tant, executar ara un ascensor allà tampoc no acabam de saber
com podria afectar un possible desenvolupament d’aquesta unitat d’actuació. Hi ha una
altra cosa, que és la que més ens preocupa, i anteriorment el Sr. Tur record que sempre
em deia: “tant de bo que tot queda recollit a les actes”; i jo li dic que a les actes i en alguna
cosa més, perquè, quan xerram del projecte de les escales i de l’ascensor, aquest projecte
que no tenim, lògicament tiram d’hemeroteca, com tiram tots, i a l’agost, en una entrevista
a la Sra. alcaldessa, el titular de la qual era molt cridaner, i que deia “No és suficient
informar els ciutadans, sinó que els hem de fer participar”, la Sra. alcaldessa, a una
pregunta que li feien, afirmava: “Sobre les escales volem saber què n’opinen els membres
del Consell Municipal de Port; és cert que tenim propostes alternatives a les escales, però
la proposta final sortirà del Consell Municipal de Port, no només de l’Ajuntament”. A finals
d’agost, també podem seguir tirant d’hemeroteca, ja anunciaven els diaris que Maó triaria
en breu entre tres possibles ubicacions i aprofitaria per consolidar el penya-segat. En el
mes de setembre, just després de les festes de Maó, l’Ajuntament ja havia triat aquesta
ubicació, i el nou ascensor connectaria amb el Claustre del Carme. I, en el mes d’octubre,
els diaris deien: “El segon ascensor del port es licitarà aquest mateix any, després que
l’actual equip de govern descartés l’opció de les escales”, i també recordaven que s’havia
creat el Consell Municipal de Port, per discutir les actuacions a dur a terme al port; i aquí,
entre les afirmacions d’aquest equip de govern i la manca de projecte executiu, és quan
se’ns plantegen les següents qüestions: on i quan s’ha debatut sobre les diferents
alternatives que hi havia quant a les escales?; on i quan s’ha debatut sobre les diferents
alternatives d’emplaçament del nou ascensor?; on i quan s’ha explicat, o si s’ha explicat a
algú, el projecte que es durà a terme, de consolidació, d’execució, de la passarel·la?; qui
ha fet el projecte?; on és aquest projecte? No sabem què aprovarem, no sabem què en
sortirà, dels informes dels tècnics municipals, dels informes del Consorci del Penya-segat,
dels informes de Patrimoni; llavors podem intuir o presumir que aquests informes puguin
modificar en qualque aspecte la idea inicial que tenen, de dur a terme un ascensor.
Entenem que no podem, per tant, cedir espai sense saber exactament en quins àmbits o
com afectarà l’obra a dur a terme al parc Rochina. També es plantegen més dubtes,
perquè, si abans, que teníem projecte, lògicament, a escala política, ja es plantejaven
dubtes, ara que no tenim projecte se’n plantegen més, encara. A vostès, en el seu
moment, els preocupava molt la propietat dels terrenys; els preocupava que els veïns no
haguessin pogut opinar sobre el projecte de les escales, quan el tema s’havia portat en
diverses ocasions al Consell Municipal de Port. De fet, el Grup Socialista va presentar una
sèrie d’al·legacions al nostre expedient que, si em permeten, m’agradaria recordar. Una de
les primeres al·legacions al projecte de les escales mecàniques deia: “No hi ha un pla o
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estudi d’accessos que prioritzi aquesta actuació –escales– sobre altres”; i crec que ara,
amb el tema de l’ascensor, tampoc no hi ha cap pla o estudi d’accés; l’al·legació número 2
deia: “Actualment tampoc existeix un Pla d’usos del port que justifiqui i recolzi la prioritat
d’aquesta actuació sobre altres”; crec que ara tampoc no hi ha cap pla d’usos del port que
30 metres del desnivell”, i, segons l’estudi de superfícies, que acompanya la
documentació que ens han facilitat, l’ascensor parteix del primer nivell de ses Voltes, no de
cota zero; per tant, en aquest cas, tampoc no se salva la totalitat del desnivell que es deia
a l’al·legació número 3; l’al·legació número 4 deia: “No hi ha un estudi de viabilitat i anàlisi
d’alternatives que avali i prioritzi aquesta actuació sobre aquest lloc i amb aquest sistema
de transport”; tampoc no el tenim, ara; o, almanco, ningú no l’ha incorporat a l’expedient, ni
l’hem vist; per tant, no es resol tampoc aquesta al·legació; “no hi ha cap tipus de valoració
del cost de manteniment ni anàlisi econòmica sobre la relació cost-benefici”, i tampoc hi
ha, ara, cap valoració; hi ha comentaris o afirmacions que les escales eren més cares que
l’ascensor, però no hi ha cap valoració real de cost, ni anàlisi econòmica; “L’actuació
implica una cessió dels terrenys afectats per l’actuació a una Administració diferent de la
municipal”; açò, quant a l’expedient de mutació demanial; “L’Ajuntament –afirmava el Partit
Socialista en el seu moment– es desprèn d’una propietat pública, de tots els maonesos, i
la regala a Autoritat Portuària”; com hem comentat anteriorment, la mutació demanial
figura en els mateixos termes; per tant, aquesta preocupació quant a la titularitat dels
terrenys, que passaven a Autoritat Portuària, els segueix afectant igualment; “L’actuació
discrimina especialment aquelles persones que pateixen problemes de mobilitat”; mai vam
defensar que fos discriminació, sinó que el nostre projecte era complementari d’altres
intervencions; efectivament, els ascensors inclouen o milloren la mobilitat a persones amb
problemes de mobilitat reduïda extensos; l’al·legació número 9 deia: “El projecte intervé en
un espai inclòs en el catàleg que afecta i distorsiona la imatge”; recordem que és un
ascensor que ha de salvar 25 metres de desnivell en vertical, i també tindrà un impacte,
positiu o negatiu, però, des del port, també es veurà, com es veu l’ascensor que hi ha al
moll de Llevant. Per tant, tampoc responen aquestes al·legacions; i, per coherència, i
tornant al principi de la meva intervenció, m’agradaria saber si el Partit Socialista
presentarà també al·legacions a aquesta proposta que duen, atès que, com hem
comprovat, no resol ni una sola de les al·legacions que van presentar en el seu dia; llavors,
aquest és el tema que més em preocupa de tots.
SR. TUR DEL PSOE: Cadascú entén els actes de coherència com els entén. El major acte
de coherència és prometre una cosa i començar a fer feina perquè sigui possible, i aquest
acte de coherència ve, justament, ni més ni menys que d’una promesa electoral
compartida entre els dos grups; per tant, qualsevol acte de coherència és justament
aquest, i ho duim com a principi bàsic de la nostra acció de govern. És cert que algunes
qüestions es poden discutir; de fet, com deia el Sr. Spitzer, el tema de l’afluència sempre
ens ha preocupat en algun moment, tot i que aquest equip de govern té molt clar el fet de
no crear infraestructures únicament pensant en puntes d’afluència; s’han de tenir en
compte, sobretot, les condicions de barreres arquitectòniques, millores d’accessibilitat, etc;
l’ascensor del moll de Llevant dóna sortida a les puntes d’afluència i garanteix
l’accessibilitat, tot i que, a la costa de ses Voltes, davant puntes d’afluència, hi pot haver
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cert retard; ara bé, creiem que açò no destorba la iniciativa, en tot cas, de canviar unes
escales per un ascensor. I quant al finançament, a què es referia el Sr. Spitzer, tenim la
seguretat absoluta per part d’Autoritat Portuària que no farà retardar, en aquest cas, el fet
de tirar endavant aquest projecte. Quant al tema del finançament, estic totalment d’acord
amb la Sra. Noval; crec que tots tenim molt present que les necessitats del port de Maó
són àmplies i diverses; i, fins i tot, en aquests moments, Autoritat Portuària ha decidit dur a
terme altres inversions necessàries, que assumirà ella mateixa, i, per tant, tant la Sra.
batllessa com jo mateix serem durs i fortament negociadors, per tal que les inversions que
pertoquen a la ciutat de Maó quedin efectivament a la ciutat de Maó. És cert que no hi ha
el projecte executiu, però, en aquests moments, no duim a l’aprovació el projecte executiu,
igual que vostès, quan van elevar a aprovació plenària l’aprovació del conveni i de la
mutació demanial, tampoc no van dur a aprovació el projecte executiu. I jo li vull dir, Sra.
Noval, i vostè ho recordarà perfectament, que aquell projecte, redactat a finals del 2014
per l’anterior equip de govern, tàcitament, d’una manera executiva, va anar baratant al llarg
del mateix any 2015, fins i tot amb canvis de trams, amb escales, que no figuraven al
projecte executiu inicialment redactat. En aquests moments es du a Ple la modificació del
conveni i de la mutació demanial, i, certament, Sra. Noval, en un primer moment
considerava que l’expedient de mutació demanial implicava un cert despreniment de
titularitat; ara bé, després de tota la valoració jurídica efectuada dins la casa se m’ha fet
entendre que l’expedient de mutació demanial era i és jurídicament la millor via per tal de
comprometre aquesta inversió. Dit açò, és cert que fins i tot la mateixa mutació demanial
canvia, perquè mentre ara estem cedint un tram o un tros de l’entorn de jardí públic, de
100 i escaig metres, on anirà instal·lat l’ascensor, anteriorment es cedia una franja de
terreny en paral·lel a les escales de Rochina, per fer-hi les escales mecàniques, que
implicava una afectació important sobre un bé que consideràvem catalogat de primer
ordre; és cert que, quant a açò, diferim, atès que, en el seu moment, es deia que el bé en
si no es veia afectat i que, per tant, no feia falta la modificació pertinent, ni del Catàleg, ni
del planejament; i, lògicament, l’impacte de l’ascensor serà un fet; nosaltres no hem dit mai
que no hi hauria impacte, sense perjudici que intentarem que sigui el menor possible; però,
lògicament, una instal·lació de tants de metres en tindrà; ara bé, consideram que el
uest cas, serà molt major. Pel que fa a l’estudi d’alternatives, aquest estudi estava fet per
vostès, i no entenem com és que van agafar l’alternativa no àmpliament, majoritàriament
valorada pels diferents equips tècnics, ni de la casa, ni d’Autoritat Portuària; o açò és el
que ens diuen, Sra. Noval. Per tant, l’equip de govern anterior tenia aquest estudi
d’alternatives i per a nosaltres ha estat relativament senzill valorar-lo, perquè vostès
l’havien fet, i hem arribat a la conclusió que la millor alternativa era la de l’ascensor. A més
a més, aquesta alternativa escollida per nosaltres implica la consolidació del penya-segat,
cosa que és bàsica i primordial, tant o més que la mateixa connexió; per a nosaltres, era
un element clau de decisió que aquest projecte valorés la pròpia consolidació del
penya-segat en el punt més dramàtic d’aquell entorn; i, per altra banda, dir-li, Sra. Noval,
que la ubicació d’aquest ascensor ve determinada en la mateixa unitat d’actuació del
planejament, que per a nosaltres és bàsic. El planejament, com a vegades ha dit la Sra.
batllessa, preveu diferents possibilitats de connexió, però la primera possibilitat de
connexió que preveu el Pla general és, justament, la que connecta el parc de Rochina amb
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el mercat del Claustre; per tant, açò ja és, per a nosaltres, importantíssim; en el Pla
general es valoren les diferents alternatives, i aquest instrument acaba acordant que
aquesta és la millor ubicació. El detall dels costos figurarà en el projecte executiu; per altra
banda, i vostè també n’és coneixedora, Sra. Noval, el Pla director del penya-segat
estableix determinades valoracions necessàries per a cada una de les zones. Jo record, i
vostès també ho recordaran, com en aquella zona ja es va haver de fer alguna intervenció
d’urgència, atesa la seva gravetat. Per tant, quant a l’estudi d’alternatives com a tal, em
limit al que vostès van fer i a totes les consideracions que, en aquests moments, els acab
d’explicar, amb una més, que consideram importantíssima: que el desnivell que resol
l’ascensor és molt major; vostè, Sra. Noval, diu que arriba al nivell u; els tècnics
consideren que allò no és nivell u, però que tampoc és nivell zero; fins i tot m’han dit que
seria nivell 0,5; l’entrada, la pot tenir pràcticament on està situada la cabina telefònica de
l’entorn de l’antic Correus; allà és la parcel·la; per tant, el desnivell que hi ha des de La
Marina –sense fer publicitat–, o l’estany a la cabina, és el desnivell que s’ha de salvar per
donar entrada a aquesta infraestructura i on se sortirà és, lògicament, molt més amunt del
darrer tram de les escales mecàniques; a més a més, hi haurà entrada en un punt bàsic
per a aquest equip de govern, que permetrà la dinamització de l’entorn del Claustre del
Carme i del mercat. Nosaltres, Sra. Noval, vam presentar al·legacions perquè no
compartíem el seu projecte de les escales mecàniques. El procediment de la mutació
demanial no sé si és el millor, però, en aquests moments, és el viable i el jurídicament
possible per dur endavant aquesta inversió, i per açò l’hem acceptat, perquè aquest equip
de govern el que tenia molt clar és que, amb la negociació que vostès van començar i que
nosaltres hem consolidat, o hem acabat constatant, no podia perdre ni aquesta inversió, ni
un euro; i el que ha baratat únicament, perquè hi ha hagut un canvi de govern, és el
projecte en si, conforme a les noves prioritats polítiques. A partir d’aquí, hi ha el mes
d’al·legacions, d’exposició pública, tant de la modificació del conveni, com de la mutació
demanial, i, en aquests moments, estem convençuts que és l’alternativa millor, l’alternativa
possible i l’alternativa més viable, amb la complicitat, com dic, tant dels tècnics municipals,
dels tècnics de l’Autoritat Portuària, com de la mateixa direcció actual i la presidència
d’Autoritat Portuària.
SR. SPITZER DE C.Me: La meva intervenció anterior era, en tot cas, en el sentit que avui
no estem discutint el projecte d’execució; jo entenc que el que votam avui parteix de la
urgència de no perdre el treball realitzat per l’equip de govern anterior, que havia
aconseguit una determinada quantitat de doblers, uns 850.000 euros, arrodonint; i neix de
la necessitat de renegociar amb Autoritat Portuària, atès el canvi de govern, a efectes de
no perdre aquesta inversió. Fins aquí, nosaltres hi estem d’acord, i així ho hem manifestat.
Nosaltres, igual que la Sra. Noval, també volem veure aquest projecte, i entenc que serà
un debat que tindrem en el seu moment; evidentment, quant a molts de punts esmentats
per la Sra. Noval, hi estem d’acord. Quan vostè, Sr. Tur, diu que l’ascensor del Club
Marítim pot ser un bon exemple, aquí ja tenim certa discrepància. Jo no crec que
l’ascensor del Club Marítim sigui el millor exemple pel que necessitam davant l’Estació
Marítima, tant quant a volum, velocitat i freqüències d’ús. Llavors, evidentment, quant a
aquest projecte sí que tenim alguna cosa a dir, però entenem que avui no és el dia per
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rallar d’açò; avui discutim aquest canvi de proposta de connexió port-ciutat, la cessió de
terreny a fer, etc. Per tant, m’agradaria que no entréssim en debats que ja tindrem. Tots
estem d’acord a dotar el municipi amb una nova connexió port-ciutat; ja discutirem el com;
crec que hem de fer una passa endavant per tal que açò no sigui en el 2017.
SRA. NOVAL DEL PP: Sr. Spitzer, per sort o per desgràcia, segons per a qui, el projecte
executiu de l’ascensor no s’aprovarà per Ple; per açò en rallam avui aquí; nosaltres, a
diferència de vostès, Sr. Tur, teníem el projecte executiu de les escales fet, abans de
tramitar aquests dos expedients d’aprovació de conveni i de mutació demanial; és a dir,
primer es va fer el projecte i després es van tramitar aquests expedients, també sobre la
base del que es derivava dels informes tècnics que acompanyaven el projecte. És cert, Sr.
Tur, que prometre una cosa i fer-la és el millor del món, sobretot quan un ho du en el
programa electoral, i vostè defensa aquesta prioritat política; però li diré una cosa: no
m’agrada gaire la frase, però aquesta setmana ja l’he dita dues vegades, i és que no és el
mateix donar tu la bufetada que te la donin; nosaltres, en el nostre programa electoral,
dúiem el projecte de les escales, i vostès consideraven aquest projecte totalment negatiu;
en canvi, vostès, en el seu programa electoral, incorporen el projecte de l’ascensor i ho
consideren una prioritat política, i amb açò es justifica tot; clar, és que no és el mateix estar
a una banda que a una altra. Una volta fet el projecte executiu de l’ascensor, esper no
haver de tornar a dur el conveni o la mutació demanial a Ple, per fer tota una sèrie de
modificacions, perquè tal vegada, segons els informes dels tècnics, s’hagi de fer alguna
modificació; en la qüestió de superfícies, em preocupa el que els passarem a Autoritat
Portuària, bàsicament perquè, com diu la clàusula tercera d’aquesta modificació: “No es
podrà dur a terme en el futur cap actuació sobre la superfície posada a disposició de
l’Autoritat Portuària sense que consti informi favorable previ de l’Autoritat Portuària de
Balears, atès que aquest constituirà l’accés definitiu a la zona portuària des del centre de
la ciutat”; és a dir, haurem de demanar permís a Autoritat Portuària per fer obres;
lògicament, hem dit que no passa res, ara no passa res, abans era el pitjor del món. Jo
tenc aquí un parell d’actes de plens, en els quals duien vostès, Sr. Tur, mocions o
preguntes sobre el tema de les escales; i, quant a l’estudi d’alternatives que vostès van
presentar amb passarel·les i ascensors, jo els vaig anar explicant per què havíem anat
descartant, o no, les diferents propostes; i vostè, en aquell Ple, Sr. Tur, em deia que, si hi
havia hagut alternatives, tal vegada era perquè jo no havia sabut estudiar-les; idò res,
nosaltres vam estudiar totes les alternatives que a escala tècnica i a escala d’enginyeria
civil se’ns van posar damunt la taula. Les escales mecàniques, que també figuraven en el
nostre programa electoral, també eren una prioritat política; per tant, no puc compartir la
seva afirmació que vam triar la pitjor opció; nosaltres, conforme a uns criteris i al nostre
programa electoral, vam elegir l’opció de les escales, complementant-les amb futurs
ascensors; per tant, no descartàvem cap possibilitat. I en l’únic que insistesc és en açò, és
a dir, no pot ser que duguem dos expedients a aprovació quant als quals vostès van
perdre molt de temps intentant dinamitar-los al màxim; si tots estem fent noves formes de
fer política, no ho entenc; si tots col·laboréssim sempre, probablement les escales ja
estarien fetes, i ara, en el cas que vostès governessin, idò també es faria l’ascensor, i ja
tindríem dos sistemes més de comunicació; açò és l’únic que vull recalcar; el nostre vot
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serà contrari, lògicament, a la mutació demanial.
SRA. ALCALDESSA: Donarem per tancada la discussió, però, recollint una mica les
aportacions, vull dir que, efectivament, igual que vostès duien en el seu programa
electoral les escales mecàniques, aquest equip de govern, format per dos grups, dúiem
precisament les alternatives, que eren els ascensors i el desacord amb les escales
mecàniques; per tant, simplement estem executant i posant damunt la taula el que vàrem
prometre que faríem. I la gran sorpresa, quan ens hem incorporat a aquesta casa, ha estat
la de conèixer l’opinió dels tècnics de la casa i d’Autoritat Portuària, que dubtaven
moltíssim que la solució de les escales fos idònia; ens ho diuen ara; em sap greu que no
ho haguessin dit abans, però bé, açò és el que ens estan informant, que no ho van veure
mai clar. L’altra cosa és que dins el Consell Municipal de Port es van tractar i consensuar
aquestes modificacions i ningú s’hi va manifestar en contra. Per a nosaltres, un dels
objectius principals, des que ens hem incorporat, és el fet d’intentar rebaixar la crispació
social; les escales mecàniques havien generat moltíssima crispació social, perquè hi havia
una oposició al carrer, i l’ascensor que s’està proposant no n’ha generat cap; llavors, vol
dir que realment aquesta proposta que vostès feien no comptava amb el consens de la
població. Nosaltres, en cinc mesos, hem prioritzat el fet de tancar aquest conveni,
adaptar-lo i fer aquesta nova proposta de cessió de sòl, precisament per consolidar
l’aportació econòmica i poder tirar endavant aquest projecte en el mínim de temps
possible. Per altra banda, si revisam l’hemeroteca, vostès, des del primer dia, van dir que
aquesta proposta nostra comportaria la pèrdua d’aquesta inversió, que no es faria aquest
ascensor en moltíssim de temps i que tot açò causaria un perjudici importantíssim a la
connexió; en canvi, en cinc mesos, nosaltres hem tingut aquest conveni acordat; avui matí
hem tingut la darrera reunió amb Autoritat Portuària, i l’avantprojecte està en marxa; jo
crec que cinc mesos és un temps rècord per posar en marxa un projecte quant al qual
vostès van dir clarament que no seria possible; nosaltres, la veritat, estem molt contents de
la feina feta i d’haver-la fet tan ràpidament. I només una petita cosa: quan el vegin, el
projecte els encantarà, perquè l’ascensor serà molt polit, tindrà un disseny molt lleuger,
molt diferent del de l’ascensor que ja hi ha; els jardins es recuperaran, tenim un arbre
singular dins aquesta zona que està tapat pels altres i que hem descobert fa molt pocs
dies; és una espècie de l’Himàlaia, que hi ha sembrat allà; és un arbre singular de més de
cent anys; hi haurà un recorregut pels jardins i hi haurà instal·lats uns lavabos públics i un
sistema de depuració alternativa; i l’ascensor comptarà amb la possibilitat d’energia solar
alternativa; els encantarà, quan el vegin.

Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions, quant als punt 5 i 6
de l’ordre del dia, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
7. Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a aplicar la màxima
transparència en la gestió municipal (Exp. SG3215MC0020)
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Desde Ciudadanos de Menorca creemos básica la aplicación de las normativas y
principios de transparencia. La información proporcionada debe ser accesible fácilmente
comprensible por los ciudadanos.
Somos conscientes de que ya se aplican criterios de transparencia y que se está
trabajando en esta dirección, pero creemos que, debido al impacto positivo de la aplicación
de dichos principios en la ciudadanía y la percepción de la responsabilidad y correcta
gestión de los recursos públicos, debemos ir un paso más allá y presentar una información
realmente accesible y digerible.
Por todo ello solicitamos:
PRIMERO. Que a través del portal web del Ayuntamiento sean publicados los curriculum
vitae de todos los tenientes de Alcaldía, cargos eventuales y de confianza, puestos de libre
designación, que tienen contrato suscrito con el ayuntamiento y empresas públicas,
indicando el puesto que ocupan, funciones y responsabilidades que desarrollan,
experiencia profesional, formación académica, salario bruto anual.
SEGUNDO. Que las agendas pasadas, tanto del alcalde como de los tenientes de alcalde,
concejales, cargos eventuales o cargos directives, sean públicas. Así como especificar las
personas con las que se reúnen y los motivos por los cuales se lleva a cabo dicha reunión
o acto.
Crear un registro público en el que previamente se deban acreditar todas aquellas
personas que median o gestionan intereses de terceros privados y que requieran reunirse
con los anteriores cargos indicados (tal como se ha decidido crear recientemente en la
Comunidad de Madrid y existe en instituciones como el Parlamento Europeo).
TERCERO. Que se publique en el perfil del contratante no sólo el informe de adjudicación
del contrato, sino también las otras ofertas presentadas que han sido rechazadas y los
informes que han motivado la adjudicación a la empresa o persona que haya resultado
adjudicataria.
Que se publiquen también aquellos contratos públicos que se encuentren en vigor,
indicando el periodo de vigencia del mismo, así como los que puedan firmarse en el futuro.
Que, durante la vigencia de los contratos adjudicados, sean publicadas las posibles
modificaciones que se pudiesen haber llevado a cabo una vez adjudicado el contrato.
Que los responsables de los contratos públicos, funcionarios designados como directores
de los mismos, rindan cuenta anualmente a la corporación plenaria de la ejecución de los
mismos, indicando y motivando la necesidad del mismo, su estado de ejecución, las
posibles modificaciones, los controles realizados sobre el mismo, etc.
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CUARTO. En relación a las cajas fijas existentes, sobre aquellas partidas de qué dispone
la Alcaldía, cada concejalía y àrea, que sean transparentes, publicándose semestralmente
y justificando y motivando todos los gastos que se llevan a cabo a lo largo de la legislatura.
QUINTO. Que se publiquen las partidas de gasto de cada àrea, siendo actualizados
regularmente a los efectos de que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento del gasto
municipal, no pudiendo pasar más de un mes sin ser actualizados.
Que cada partida presupuestaria sea publicada de forma accesible e inteligible para un
ciudadano sin conocimientos económicos o financieros ni de estructura municipal.
El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos
de Menorca.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Aquest equip de govern votarà a favor de la proposta presentada pel
Sr. Spitzer, atès que la filosofia, el camí engegat per aquest equip de govern, és del tot
coincident, en aquest cas, amb la seva proposta. Aquest equip de govern ha fet una
aposta clara per la participació i la transparència, des del minut u de la seva configuració, i,
per tant, creiem en aquesta aposta decidida. No em referiré a cada punt de la proposta,
perquè cadascun d’aquests té processos diferents i diferents dificultats d’aplicació; alguns
dels punts poden ser d’aplicació immediata, com ara la publicació del currículum dels
regidors; altres es poden complir a mig termini, com ara el tema de la publicació
d’agendes, mitjançant qualque tipus d’eina informàtica que seleccioni el que es pugui
publicar i el que no; altres punts que figuren a la proposta hauran de ser objecte d’informes
jurídics, atès que el fet de facilitar aquesta informació pot xocar amb altres drets protegits
per altres normes jurídiques d’aplicació. En definitiva, compartim el sentir de la moció, si
bé, lògicament, es fa difícil la seva aplicació immediata o d’un dia per l’altre, i, si m’ho
deixa dir, Sr. Spitzer, fins i tot una aplicació un poc alegre, entenent la confluència, com
dic, de les diferents normes d’aplicació. Diferents normes que, en aquest cas, són
múltiples i diverses; a la seva moció es fa referència al que afecta la part de contractació; i
el mateix Text refós de la Llei de contractes del sector públic diu, exactament, el que hi ha
d’haver al perfil del contractant; diu que hi pot haver qualsevol de les dades, informacions,
referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, anuncis d’informació, les
licitacions obertes o en curs, fa un seguit de totes les qüestions; però, en tot cas, s’ha de
veure que aquesta Llei de contractes també pot entrar en col·lisió amb la mateixa Llei, per
exemple, de protecció de dades; per tant, tota aquesta confluència de diferent normativa
lògicament s’ha de valorar molt bé, igual que, fins i tot, el que és la creació de nous
registres públics. És cert que tant l’Estat com la Comunitat Autònoma, en els darrers
dos-tres anys, han fet un avanç important amb les lleis, tant la de bon govern, com la de
transparència d’acció governamental; i, com diu vostè a la seva moció, Sr. Spitzer, els
límits d’aquesta informació seran els mateixos límits legals. En definitiva, crec que és
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important donar un vot de confiança, però és cert que hi ha algunes qüestions que,
efectivament, poden entrar en contradiccions, a vegades, entre normes, i les haurem de
valorar totes en la mesura que sigui possible. Aquest equip de govern, com li dic, Sr.
Spitzer, promou i està en molta concordança amb aquesta filosofia; també li deman,
lògicament, Sr. Spitzer, que aquest vot de confiança sigui per poder aplicar aquestes
ens, però, sobretot, amb l’absoluta tranquil·litat i seguretat jurídica.
SRA. NOVAL DEL PP: Lògicament, per donar continuïtat a la transparència que ja s’havia
iniciat o incrementat durant el darrer mandat, nosaltres també estem a favor de la proposta
que presenta el grup de Ciutadans de Menorca. Coincidesc amb el Sr. Tur quant a alguns
punts, i entenc que, quan un no és regidor, és difícil d’entendre, ja que la publicació de
certa informació pot entrar en conflicte d’interessos; així, per exemple, el fet d’exposar
públicament informes interns o dades de les persones que sol·liciten visita amb els
regidors, etc.; però també hi ha maneres de solucionar-ho. Consideram que és una
llàstima que sigui la tercera vegada en sis mesos que parlam, els grups de l’oposició, del
tema de transparència. En el mes de juliol, tant el grup de Ciudadanos de Menorca, com el
nostre grup polític ens vam oferir a col·laborar i a treballar conjuntament per demostrar
davant tota la societat maonesa que tots estàvem treballant per millorar tant la participació
ciutadana, com la transparència; però, per desgràcia, la realitat sembla que, de moment,
és una altra. En aquell ple se’ns va dir que s’hi estava fent feina, i vam sol·licitar poder
participar en algunes qüestions, i “ja us cridarem”; és com allò de “torni vostè demà”. En el
mes de setembre també ens vam oferir, per escrit, a col·laborar en altres propostes de
desenvolupament urbà, i tampoc ens han contestat; pensàvem que aquesta nova manera
de fer política, de la qual tant s’havien omplert la boca, permetria participar els grups de
l’oposició en algunes coses, però veiem que la situació és la de “dime de qué presumes y
te diré de qué careces”. Si transparència i participació ciutadana és proposar una
modificació sobre una mutació demanial en un Consell Municipal de Port sense mostrar el
projecte, que se suposava que s’havia de debatre allà, sincerament, jo no ho compartesc.
En sis mesos de govern, en temes de transparència sí que s’han creat dos apartats a la
web municipal: aquell famós “l’Ajuntament informa”, que després va canviar a “l’equip de
govern informa”, i el portal de transparència; però, si bé el portal de transparència és
preciós, està molt ben col·locat, ordenat, hipervincles, enllaços, el contingut no és el que
esperàvem tots. Els record que, en el mes de maig, en un estudi que es va fer, només
quatre ajuntaments de Balears aprovaven en transparència, i Maó era un d’aquests; per
tant, tal vegada tan malament no ho devíem fer; un altre era Palma, i, per desgràcia, des
del canvi de govern ja sortien titulars que Palma suspenia en transparència; per tant, per
no caure en açò i seguir millorant en transparència, l’equip de govern, d’una vegada, s’ha
de posar a treballar. Com deia, el seu portal de transparència és un índex de la web, la
majoria del contingut ja es recollia en altres apartats; tal vegada s’ha col·locat molt bé;
també és cert que, si vas entrant a cadascun dels punts, la majoria dels enllaços van allà
mateix, és a dir, a cap banda; una altra vegada a l’índex; manca actualitzar bona part dels
continguts, manca informació que hauria de facilitar-se; ja no parlam de temes concrets,
com els que es diuen a la moció, que ja hem dit que són complexos a escala de Serveis
Jurídics, però sí que hi ha molta informació que manca. No tenim els currículums, com bé
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ha dit el Sr. Spitzer, ni sabem què cobren els regidors; bé, una sèrie de coses que a
nosaltres, quan governàvem, se’ns reclamava, perquè la gent havia de saber exactament, i
d’una manera entenedora, quant cobrava cadascú de nosaltres, a qui havíem contractat,
qui era la persona que ens duia açò, qui era la persona que ens duia allò altre; i ara
sembla que, entre Serveis Jurídics, protecció de dades i el temps que no ens ha bastat,
ens hem quedat una mica allà; no tenim agenda de regidors; transparència?: vam
demanar l’agenda d’un dia concret de l’alcaldessa i van tardar més d’un mes a
donar-nos-la; no crec que açò sigui tampoc gaire transparent; l’Outlook et permet imprimir
al moment qualsevol pàgina de la teva agenda, es poden ocultar noms, no demanam açò,
tampoc, però bé, són dades que ens demostren que la transparència és més manca de
transparència que altra cosa. Que són sis mesos, quasi, de govern; que, efectivament, no
dóna temps a tot, però tenim casos no gaire llunyans, com l’Ajuntament de Ciutadella, que
penja els seus currículums, ha facilitat espais als partits de l’oposició –cosa que vam
demanar el juliol i quant a la qual tampoc no se’ns ha contestat; el Consell Insular de
Menorca, que penja les agendes, ha facilitat espai als equips de l’oposició; agendes de
govern de diferents administracions que van entrar noves el mes de maig; és a dir, crec
que sis mesos sí que poden donar per a més; ara bé, aquí no hi ha hagut temps; pel que sí
n’hi ha hagut ha estat per crear quatre mil Facebook; abans hi havia el Facebook de
l’Ajuntament; ara tenim el Facebook de l’Ajuntament, de Cultura, d’Esports...; i el que sí
s’ha reprès és l’activitat al Twitter, però un Twitter que, sincerament, i els ho dic com a
ciutadana del municipi, és molt poc seriós; un perfil de Twitter d’una Administració com
l’Ajuntament de Maó no pot compartir o repiular actes, activitats o escrits d’un dels partits
de l’equip de govern; és a dir, entenem que un perfil d’una administració ha de ser
totalment apolític i ha de facilitar informació a la ciutadania sobre les activitats, les
iniciatives, les rodes de premsa, és a dir, de tota l’activitat que es du a terme; però el que
no pot ser és partidista, com en aquest cas ens hem trobat, per desgràcia, en qualque
ocasió. I ara tornam a l’apartat aquell de “l’equip de govern informa”, un apartat que, a dia
d’avui, 26 de novembre, du sense actualitzar-se des del dia 6 d’octubre; tal vegada era un
apartat només per als 100 primers dies de govern; ara bé, consideram que no podem
prendre el pèl als ciutadans creant nous espais del que se suposa que serà informació de
l’activitat municipal, quan després ens passam, com hem dit, més de 50 dies sense
rsones que reclamaven una major transparència podrien consultar totes les reunions que
es feien, alguns comentaris...; que estava bé, de veritat, no en tenc cap queixa, sinó tot al
contrari, era molt positiu aquell apartat; però veig que la manca d’actualització també
genera qualque tipus d’estranyesa. Pel que també veiem per xarxes socials i altres,
sembla ser que ja tenen el servei de comunicació contractat, i ens agradaria que, en honor
a aquesta transparència, també ens diguessin qui han contractat, quin tipus de contracte
han fet, quin import té, etc.; tots hem fet contractes menors, i vostès ens reclamaven la
seva publicació; i a nosaltres, en aquest cas, també ens agradaria saber-ho. I, bàsicament,
un poc aquest és el resum que hem fet de l’activitat de transparència i de participació
ciutadana, arran d’aquesta moció; des de fora, ens criticaven, una vegada més, poca
transparència, poca publicació de dades, i ara sembla que algunes d’aquestes dades que
ens reclamaven publicar no es poden publicar per la protecció de dades; la nostra gestió
en transparència no era tan dolenta, quan érem un dels quatre ajuntaments de Balears
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que aprovàvem en transparència. Per tercera vegada els recordam que estem a la seva
disposició per treballar en el tema de la transparència; si, efectivament, volen crear grups
de treball per facilitar la transparència, la participació ciutadana i consensuar temes, aquí
estem; si volen facilitar-nos qualque espai en pàgines de difusió que vostès considerin,
també, lògicament, aquí estem; crec que, si tots treballam de veritat en millor transparència
i millor participació ciutadana, serà útil no només per a la ciutadania, sinó també per a tots
els regidors o membres d’aquest ajuntament.
SRA. ALCALDESSA: Sra. Noval, té una energia envejable.
SR. SPITZER DE C.Me: Primer de tot, dir que nosaltres consideram la la Llei de
transparència com una llei de mínims; nosaltres esperam que la Llei de Transparència no
sigui la base a partir de la qual construir el portal de transparència, de tota la transparència
que es vulgui dur a terme durant aquesta legislatura; entenem que, conforme a la política
de privacitat, certes dades no es podran publicar; ara bé, la normativa de contractació,
també l’entenem com una llei de mínims; la Llei de contractes ens diu què hem de
publicar, però en cap cas ens diu el que no podem publicar. Potser la Llei de contractes
ens exigeix publicar els contractes de certa quantitat, però no ens diu que no publiquem
els contractes que tenim amb ics per import de 200 euros. Per tant, el que nosaltres
demanam és una transparència real; quan la Sra. Noval diu que no estan publicats els
sous, és un exemple de la poca accessibilitat a la informació. Un ciutadà de Maó que avui
en dia vulgui saber quant cobra un regidor ha d’anar a l’acta del Ple on es van aprovar les
retribucions i ha de saber que aquesta informació està allà; jo sé que aquesta informació
figura en aquella acta, perquè vaig assistir a la sessió plenària en què es van aprovar les
retribucions, però un ciutadà del carrer no ho sap i no disposa d’aquesta informació de
forma accessible; açò és del que parlàvem, de transparència real i efectiva. Està clar que
la informació hi és, però aquesta informació no és accessible i nosaltres demanam que ho
sigui. Igual com diu la Sra. Noval, nosaltres ens posam a la seva disposició, com hem fet
sempre, i em consta que en són conscients; si volen que, quant a alguns punts,
col·laborem o cerquem solucions, perfecte; nosaltres no hem demanat, en cap moment,
que sigui una cosa a aplicar demà; és una moció on es detalla cap on volem caminar, com
volem que els ciutadans percebin l’Ajuntament. Tots som conscients de la crisi de
confiança que hi ha amb la classe política; afortunadament, nosaltres no som un
Ajuntament que hagi tingut escàndols, però la Llei de transparència s’ha creat per qualque
cosa; per tant, nosaltres creiem que no és suficient, volem anar una passa més enllà i
volem que els ciutadans recuperin la confiança en la classe política; si nosaltres complim
la Llei de transparència de mínims, és a dir, publicant contractes de més de 3.000 euros, jo
deman: i per què no publicam els de 2.500 euros?; si un regidor té una dieta ics i no es
justifica, perquè no supera certa quantitat, per què no es justifica?; nosaltres demanam
que tot es justifiqui, no complir la llei de mínims; entenem que tots estem d’acord en açò i,
igual que ha dit la Sra. Noval, ens posam a la seva disposició i, si podem col·laborar en
qualque cosa per a la implantació d’aquesta llei, perfecte.
SRA. ALCALDESA: Gràcies per recordar-nos la feina que tenim; nosaltres n’estem
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aprenent poc a poc i som conscients que aquest és un tema que tenim pendent; nosaltres
som els primers que sabem que aquest tema deixa a desitjar, i encara no ens hi hem
pogut posar; per tant, la voluntat és fer-ho; som plenament conscients que, en aquests
moments, no estem donant tota aquesta informació; per aquest motiu, votarem a favor de
la moció de Ciudadanos de Menorca.

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

8. Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a la limitació dels
mandats municipals (Exp. SG3215MC0021)
Prèvia presentació de l’esmena per part del Sr. Spitzer (C.Me), consistent en la supressió
dels paràgrafs segon (“Aprobada tal reforma, incluir tal limitación en el Reglamento
Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico del Excmo. Ayuntamiento de Mahón”) i
tercer (“Adoptar esta limitación mediante acuerdo en el marco del Excmo. Ayuntamiento de
Mahón en tanto se incorpora legalmente”) de la Proposta d’acord de la proposta
presentada per C.Me, amb reg. d’entrada núm. 13233 i data 15.10.2015, relativa a la
limitació dels mandats municipals, que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació, el Ple municipal, amb 13 vots a favor (6 Ara Maó, 6
PSOE i 1 C.Me) i 8 vots en contra (PP), acorda aprovar la proposta presentada per C.Me,
relativa a la limitació dels mandats municipals, que, amb l’esmena incorporada, resta del
tenor literal següent:
Instando al Excmo. Ayuntamiento de Mahón para que promueva la reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, limitando a dos
legislaturas el ejercicio del cargo de Alcalde en los ayuntamientos.
En los últimos años el descontento de los ciudadanos con la clase política y los cargos
públicos es manifiesto y razonable. El pueblo ha tenido que hacer grandes sacrificios y
sufrir constantes renuncias sociales como consecuencia de la crisis económica por la que
se ha visto afectada nuestro país. Y en contraprestación han visto como muchos de sus
dirigentes se eternizan en sus cargos, ostentan privilegios que los alejan de la realidad del
pueblo y se ven salpicados constantemente en casos de corrupción.
Esto ha provocado una ruptura de la sociedad con la clase política, en la que ni creen, ni
confían, viéndose en última instancia perjudicado nuestro sistema democrático,
consagrado en la Carta Magna del 78, el cual creemos que debemos proteger y mejorar
entre todos.
Los políticos como servidores del pueblo no pueden continuar actuando a espaldas del
pueblo, al contrario, en su deber colocarse a su lado, hacer suyas sus inquietudes y
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volverse a ganar su confianza y respeto, para unidos fortalecer y depurar nuestra
democracia.
Desde Ciudadanos de Menorca creemos que es urgente y prioritario recuperar la
confianza del pueblo en sus representantes, por ello consideramos que nosotros debemos
dar el primer paso, adoptando medidas que confirmen nuestro compromiso con la
indudablemente necesaria regeneración democrática tan demandada en los últimos años.
En este sentido, entendemos que la labor de los dirigentes políticos es de servicio a los
ciudadanos y esta vocación de servicio público, que debe ser inherente a todo cargo
político, solo es efectiva si se desarrolla durante un tiempo limitado, durante el cual pueda
desarrollar su propósito y trabajar para el pueblo, para después dar paso a nuevos
proyectos e ideas dinamizando y enriqueciendo así la labor de los representantes públicos.
Un proyecto puede y debe desarrollarse en 8 años de mandato, lo contrario favorece que
este proyecto se estanque, se vuelva pétreo y limitado y en última instancia contribuye a la
profesionalización de la política, adquiriendo vicios que nos alejan de los ciudadanos y de
la vocación de servicio público que debe prevalecer ante todo.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Menorca
presenta esta Moción ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mahón propone la
adopción de los siguientes acuerdos.
Acuerdo:
• Instar al Gobierno de la Nación a promover la reforma de la LO 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General limitando a dos legislaturas, sin carácter retroactivo, el
ejercicio del cargo de Alcalde.

El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos
de Menorca.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Xerrant amb el Sr. Spitzer vam acordar circumscriure la moció a
instar, en tot cas, la modificació de la Llei orgànica de règim electoral general, en el sentit
de limitar a dos mandats, no legislatures, l’exercici del càrrec d’alcalde o alcaldessa; ja ens
agradaria, però nosaltres no legislam. Per tant, es deixen sense efecte, com ha explicat el
Sr. Spitzer, els dos punts indicats, que a l’hora d’aprovar-se tindrien algun impediment
legal més que evident. No pot ser que aquesta corporació modifiqui el ROM i condicioni
voluntats futures, sense que ho imposi la llei; una volta retirats els punts 2 i 3 de la
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proposta presentada per Ciudadanos de Menorca, hi votarem a favor. Donarem suport a
aquesta moció, perquè els dos grups que conformam aquest equip de govern ho duim
contemplat també en els nostres reglaments interns. I em deixaran, per acabar, fer una
mínima reflexió que ens compet a tots, i ho diu una persona que tal vegada ja frega el límit
de l’exercici actiu en política, i és la reflexió sobre la necessitat de dignificar l’exercici de la
política, especialment d’aquesta política més propera que feim i exercim els 21 que som
aquí; alhora, vull constatar la dificultat que hi ha per trobar persones com nosaltres 21, que
hem decidit fer una passa endavant a favor de l’interès general i de la col·lectivitat. Quan
sovint, o moltes vegades, discutim la limitació, la renovació, els salaris, etc., a vegades
tenim més a la ment grans ciutats o grans governs; fins i tot el Sr. Spitzer, a l’altra moció,
demanava la creació d’un registre, i m’ho deixaran dir així, de lobbies; són aspectes que, a
vegades, fan referència més al Parlament Europeu o al Govern central, i difícils d’aplicar a
governs de proximitat, com el nostre; aquestes qüestions de teoria són difícils de dur a la
pràctica real del dia a dia, en què hi ha un contacte directe i immediat amb els ciutadans;
vostès saben, també, el que costa a municipis de 100 o de 500 o de 1.000 habitants, a
vegades, trobar persones compromeses, posades a vegades en el punt de mira, que
normalment no cobren un euro, o que cobren molt poc, i que ho fan molt més com una
voluntat i una vocació de servei públic, i no com una professió; i, a més a més, açò no
només afecta la política, sinó també col·lectius, associacions; tots veiem el que costa en
aquests moments tirar endavant accions col·lectives. Amb açò vull dir que tots compartim
la idea que la política no pot ser un modus de vida i, en aquest temps, molt manco; però
som nosaltres, els qui estem exercint la cosa pública, els qui, pel bé de tots, l’hem de
dignificar, l’hem d’explicar i hem de sentir-nos orgullosos del paper temporal que exercim i
de la necessitat de poder fer possible aquest límit en l’exercici del càrrec; hem d’animar
molta gent a participar activament en aquest l’exercici de la política, per tal de poder,
també, plantejar alternatives perquè, quan duguem la limitació de mandat, hi seguesqui
havent gent a la qual seguesqui semblant atractiu participar, des de l’interès general, a la
favor.
SR. GORNÉS DEL PP: Hem llegit amb molta atenció el cos de l’exposició de la moció, i la
veritat és que és una moció de calat, de contingut polític molt interessant en els dies en
què estem, on, de qualque manera, es posa damunt la taula una certa disjuntiva que
competeix directament amb els més essencials valors democràtics. Què ha de prevaler: la
decisió del poble a través d’unes eleccions o una limitació legal que pugui estar per
damunt d’aquesta decisió del poble? Com dic, nosaltres estem d’acord amb moltes de les
coses que es diuen en aquesta exposició de motius. Compartim, també, que estem en un
canvi de cicle polític, on la ciutadania reclama noves formes, noves actituds, més
transparència, més formes de participació, fruit, de qualque manera, d’aquesta situació de
crisi que hem viscut. Les administracions han passat, també, aquesta crisi, que també han
passat sobretot els ciutadans i les empreses; i podria entrar, no hi vull entrar, en els motius
i en els orígens d’aquesta crisi, però el fet que hi hagi una desafecció cap a les
administracions, per la seva mala fama, per ser mal pagadores, per ser lentes, per tenir
massa burocràcia, juntament amb el fet d’una mala gestió, quan no del malbaratament
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dels doblers, ha fet que la gent del carrer miri amb desconfiança el polític i que se cerquin
solucions --a vegades, a la desesperada; a vegades, no prou meditades-- que puguin
afrontar aquesta situació. També, i com tot en la vida, i ho ha dit de qualque manera el Sr.
Tur, hi ha polítics bons i polítics flacs; la representació política, de qualque manera, és un
reflex estadístic del que hi ha a escala social. Vostès plantegen un determinat cicle polític
per al càrrec d’alcalde o d’alcaldessa, centrat en 8 anys; però, clar, és de qualque manera
un poc arbitrària aquesta norma; per què vuit anys?, per què no dotze?, o cinc?, o sis? Els
alcaldes i altres representants públics, presidents de diputacions o de comunitats
autònomes, de governs nacionals, com he dit abans, són triats pel poble; si ho fan bé, el
poble els dóna la confiança per governar o seguir governant; si no aconsegueixen prou
escons, o ho fan malament, perden la confiança dels electors, perden les eleccions; i s’ha
d’acceptar el veredicte de la societat, el valor principal de la democràcia, el de donar vot al
poble perquè el poble digui: “vostè m’agrada, vostè continua”, “vostè no m’agrada, vostè
no continua”; i jo em deman –ho dic perquè m’han sorgit dubtes i m’ha fet pensar, aquesta
moció, i amb els companys també hem tingut un poc de debat–: per què renunciar a tenir
un bon alcalde o alcaldessa durant 12 anys, si ho fa bé, o si és estimada pel poble, si la
gent aprecia la feina feta pel seu govern; per què renunciar a açò?; renunciaria una
empresa a un bon gestor a una data determinada, sense avaluar els beneficis que podria
tenir si seguís desenvolupant el seu càrrec?; jo crec que no. Pens que s’han de poder
separar les coses: una és que tinguem governs més transparents, més oberts, més
participatius, i una altra, que disposem per normativa de cupos temporals. No té res a
veure tenir un bon gestor o un bon polític, en aquest cas, amb un cupo determinat. Si un
ho fa malament, el treuen als quatre anys; i si, abans de les properes eleccions, delinqueix,
la justícia té els seus instruments per fer-lo fora directament abans. Nosaltres no som
partidaris de cupos, no hem estat partidaris de cupos amb la Llei electoral; pensam que les
persones, homes i dones, han de ser valorades per la seva vàlua professional, política,
personal, i no tant perquè si ets home o dona tens un lloc o un altre; no compartim aquesta
filosofia i el cupo temporal que es planteja, perquè, des del punt de vista democràtic i legal,
hi ha prou mecanismes i camins per valorar la feina feta. Una altra cosa són, després, les
matemàtiques de despatxos, que ja sabem com funcionen; aquí en tenim un exemple clar;
però açò és una altra qüestió, i no té res a veure. Si unes eleccions ratifiquen la feina d’un
equip de govern, entenem nosaltres que no té per què estar limitat a 8 anys, tot i que
entenem que, tal vegada, d’aquí un temps hi ha aquesta necessitat d’articular solucions en
la línia del que he dit al principi. Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta, tot i que,
torn a insistir, és un tema que mereix un debat i una anàlisi bastant més profunda.
SR. SPITZER DE C.Me: Primer de tot, dir que estic content que la meva moció hagi
generat debat, hagi generat discussió; com deia el Sr. Tur, tot servidor públic ha de ser
dignificat; també deia el Sr. Tur que a llocs amb molta població és difícil que la gent faci
una passa endavant i s’involucri en la vida pública; jo en som un exemple, estic fora de la
meva zona de confort, he fet una passa endavant perquè crec que estem en una època de
canvis, crec que és necessari canviar les coses i crec que algú ha de fer una passa
endavant. Açò va molt lligat a la dignificació de la feina; com més digna sigui la feina, com
més cregui la població en la feina que es fa aquí, més gent estarà disposada a fer aquesta
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feina; pens que és una roda; si tots som molt transparents, la gent està contenta amb la
gestió, almanco amb la manera com es fa aquesta gestió, no tant amb les decisions
concretes que es prenen, sinó amb la mecànica, es dignifica molt la feina, i trobarem
reemplaçament. Com vostè molt bé deia, Sr. Gornés, hi ha polítics bons, polítics dolents,
gent que fa les coses bé, gent que fa les coses malament; desgraciadament, tenim molts
d’exemples, de moltíssims ajuntaments, on a vegades l’alcalde ho fa bé, però els regidors,
no; o hi ha regidors que hi van a escalfar cadira. Crec que hi ha d’haver una l’alternança;
l’alternança és bona per açò; evidentment, nosaltres no podem fer una llei o una norma
arbitrària en la qual diguem que es canviï l’alcalde i no es canviïn els regidors; estic
d’acord que, en una empresa privada, si hi ha un bon gestor que dóna bons resultats, no
es canvia. Jo crec que la regeneració és bona, i jo no he dit, en cap moment, que es vagi
en contra del que han dit les urnes; si guanya un partit polític, aquesta és una decisió
inamovible. Una alternança sempre és sana; estic d’acord que és una norma o regla que té
molts cantells i moltes maneres d’entendre’s; però, desgraciadament, no trob una manera
més correcta de poder-la aplicar sense que tengui més cares negatives que positives.
Aquesta és la nostra proposta, m’hagués agradat poder comptar amb el seu suport, Sr.
Gornés, però entenc perfectament els arguments i agraesc que me’ls hagi exposat.
SRA. ALCALDESSA: Aquest és un debat molt interessant, com comentava el Sr. Tur; els
dos grups que formam l’equip de govern dúiem aquesta limitació de mandats dins els
nostres programes electorals, fruit, també, d’aquesta reflexió; molts de partits tenim en els
nostres idearis aquesta decisió, precisament perquè s’ha fet un mal ús, moltes vegades,
de la vida política i dels càrrecs públics; és cert que és difícil trobar persones que es
vulguin involucrar en la vida pública; i, com deia el Sr. Gornés, si una persona ho fa bé, per
què ha de renunciar?; però jo crec que és una decisió que, efectivament, s’ha pres per
demostrar que el que justifica l’ocupació d’un càrrec públic no són interessos personals,
sinó la voluntat de fer feina per a la col·lectivitat; és cert que és una situació una mica
conflictiva, però bé, nosaltres votarem la proposta a favor.
Posada l’ esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
Posada la proposta amb l’esmena incorporada a votació, resulta aprovada, amb 13 vots a
favor (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me) i 8 vots en contra (PP).
9. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la desafectació de béns
de domini públic municipal per permetre la permuta amb dues finques propietat de
Càritas Diocesana de Menorca (Exp. SG3215MC0022)
Desde el inicio del mandato 2011-2015, fueron diversas las reuniones del equipo de
gobierno del Partido Popular de Mahón con el Obispado y con representantes de Cáritas.
El Ayuntamiento de Mahón y Cáritas mantienen desde siempre una colaboración
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permanente y trabajaban conjuntamente en temas propios de la acción social. Temas tan
importantes como la Casa de Acogida, comedor social, unidad Dependiente Epikeia,
convenios de colaboración para ayudas urgentes, banco de alimentos, convenio para el
Centre Obert de Sant Francesc, así como también en temas relacionados con espacios y
parcelas propiedad del Ayuntamiento, de Cáritas o del Obispado, que de alguna manera
repercuten en el desarrollo del municipio.
Desde el primer momento se iniciaron conversaciones de forma urgente para poder
reconducir la inviabilidad del TIV, cuyo objetivo era y es continuar con la consolidación de
su actividad a través del modelo de gestión implantado, que combina la gestión de los
residuos con la inclusión social mediante la inserción laboral.
Queremos recordar que la colaboración del Ayuntamiento de Mahón en el proyecto era la
aportación de los terrenos a través de una concesión demanial.
A petición de Cáritas iniciamos el expediente de desafectación de dichos bienes de
dominio público municipal, iniciando todos los trámites jurídicos y administrativos para
poder realizar después una permuta con las fincas c/ des Negres, 41 (Casa de Acogida), y
finca pl. Verge del Toro.
Así pues, el Ayuntamiento de Mahón inició el expediente para la desafectación como
bienes demaniales de los siguientes inmuebles:
Desafectación de bienes de dominio público municipal (parcelas 45 y 69 del polígono 13
del catastro rústico, fincas registrales nº 1.000/2, 6.799/2 y 23.262), para permitir la
permuta con dos fincas propiedad de Cáritas Diocesana de Menorca, elemento nº 1 de la
finca registral núm. 24.258, calle des Negres, nº 41, de Maó, y la finca registral nº 8.849,
plaza Verge del Toro, nº 21, de Maó.
Parcela 69 del polígono 13 del catastro rústico, finca registral núm. 23.262, que está
cedida a Cáritas Diocesana de Menorca mediante concesión administrativa, para la
instalación de la planta de tratamiento de residuos voluminosos (TIV).Parcela 45 del
polígono 13 del catastro rústico, fincas registrales núm. 1.000/2 y 6.799/2, que están
cedidas a precario a Cáritas Diocesana de Menorca, donde está ubicado Mestral.
El expediente de desafectación de dichos inmuebles, que debían pasar de ser calificados
de "bienes de dominio público" a "bienes patrimoniales", permaneció en exposición pública
durante el plazo de un mes, contado a partir del día 8 de mayo de 2015, a los efectos
previstos en el artículo 129.3 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de
régimen local de las Islas Baleares.
De esta manera, si se hubiera hecho efectiva la permuta, el Ayuntamiento incorporaba a
su patrimonio la propiedad de la Casa de Acogida, cuestión que era interesante y
beneficioso para el Ayuntamiento que, como municipio de más de 20.000 habitantes, tiene
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la responsabilidad de dotar a la ciudadanía de un recurso de alojamiento alternativo
destinado a personas que, por diferentes circunstancias se ven faltas temporalmente de un
techo donde vivir (en este momento el Ayuntamiento abona un alquiler por el inmueble).
Y también la parcela de la plaza Monte Toro, que desde hace muchos años se utiliza como
aparcamiento y que debía incorporarse al proyecto de remodelación de la plaza, ya de una
manera definitiva para el municipio y para el uso y disfrute de los vecinos.
A la vista de las declaraciones realizadas por la alcaldesa y otros miembros del equipo de
gobierno, parece que todos estos trámites han sido paralizados, y es por ello que el Grupo
Municipal Popular presenta en el pleno para su debate y aprobación, en su caso, lo
siguiente:
• Que el Ayuntamiento de Mahón (desde la defensa de sus legítimos intereses) tome
cuantas medidas políticas y administrativas sean necesarias y oportunas para posibilitar la
viabilidad del proyecto del TIV, que fue impulsado en su día por las propias instituciones a
través de la actividad social de Cáritas.
• Que el Ayuntamiento de Mahón realice las gestiones y negociaciones oportunas ante
Cáritas para garantizar la continuidad del funcionamiento de la casa de acogida en su
actual ubicación como consecuencia de sus óptimas instalaciones, funcionamiento y
ubicación.
• Que el Ayuntamiento de Mahón dé solución a las necesidades de aparcamiento de los
vecinos de la plaza de Monte Toro, negociando si es preciso con el Obispado una fórmula
para la adquisición o uso del solar de su propiedad ubicado en dicha plaza.

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

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres volem avançar que estem d’acord amb la moció; crec
que hem de ser conscients de la labor indispensable que realitzen entitats que, de forma
voluntària, cobreixen una part dels serveis socials; sabent la incertesa que tenim sobre les
competències de serveis socials, avui més que mai crec que hem de recolzar aquestes
entitats. He revisat l’expedient i, evidentment, és un projecte que duia l’equip de govern
anterior, i nosaltres no veiem cap tipus de perjudici quant a la permuta; creiem que és una
cosa positiva i simplement ajudam una entitat que crec que presta un servei que és
indispensable; hi estem d’acord i votarem a favor.
SRA. ALCALDESSA: Quan nosaltres vam entrar en el govern municipal, vam tenir unes
primeres reunions amb els responsables de Càritas, a les quals ens van explicar el
contingut i motius d’aquest expedient de permuta; nosaltres els vam dir que ho
estudiaríem, perquè, evidentment, no hi havíem participat i volíem saber exactament quins
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eren els detalls i els condicionants que aquesta decisió comportaria. Abans de passar un
poc als arguments, deixar constància que per res s’està qüestionant la feina que fa
Càritas; açò seria fer demagògia; no estem rallant de la feina que fa Càritas, sinó d’una
permuta que afecta unes propietats municipals. La feina que fa Càritas és molt lloable i se
seguirà estalonant, com sempre ho ha fet l’Ajuntament, a través dels diferents governs
municipals. I també dir que el TIV és un projecte que, per a nosaltres, és bàsic com a
model de gestió i com a eina de consciència ciutadana; i, per tant, la decisió d’estalonar el
TIV està molt clara, i estem cercant vies per poder solucionar aquest problema; abans
d’entrar en el contingut de la moció, vull deixar ben clar que no es qüestiona per res la
feina de Càritas i no es qüestiona per res el model de tractament integral de residus. A
nosaltres, quant a aquest assumpte, ens van preocupar dues coses. La primera va ser
que, quan vam mirar l’expedient, hi havia un desequilibri econòmic entre les finques a
permutar; la valoració d’aquestes no era correcta i l’Ajuntament perdia doblers amb
aquesta operació; i nosaltres hem de vetllar pel bon ús i gestió dels béns públics
municipals. Però el que ens va preocupar més, a les persones que ens vam entrevistar
amb Càritas, va ser que, quan nosaltres els vam demanar quina diferència hi hauria entre
tenir la propietat de les parcel·les o no tenir-la, per a l’activitat econòmica -quan l’activitat
econòmica no funciona, perquè no els arriben els residus que els haurien d’arribar, segons
els càlculs que van fer en el seu dia-, des de Càritas no ens van saber respondre; i aquest
fet va fer que nosaltres decidíssim replantejar-nos aquest tema seriosament. En una
segona reunió amb responsables de Càritas, quant a aquest tema, ens va contestar dient
que, si es feia la permuta, hi podria entrar capital privat, i nosaltres vam demanar: “i si els
residus voluminosos no arriben de forma suficient a aquestes instal·lacions, què passarà?”;
i no van contestar; què passarà si l’activitat econòmica, disposant de la propietat de les
parcel·les, no funciona?; idò que aquestes parcel·les passaran a mans privades, perquè ja
hi ha el capital privat, i nosaltres opinam que, quant als béns municipals, hem de ser molt
acurats, i no poden passar a mans privades, que era el que hagués passat; i la prova d’açò
és que automàticament després de fer aquesta darrera pregunta que no es va contestar,
els responsables de Càritas van dir: “bé, ens oblidam de la permuta”. Jo pens que aquest
no és un tema per deixar passar sense pena ni glòria; cal recordar que Càritas disposa
d’una concessió sobre un bé de domini públic, adjudicada de forma directa, per dur a
terme una activitat econòmica amb una finalitat social, i que aquesta finalitat es
desvirtuaria si aquesta activitat i els béns on es desenvolupa, pel fet de no arribar-hi
suficients tones de residus, es privatitzen. Per tant, aquest tema va ser el que ens va fer
decidir aturar aquesta permuta.
SRA. REYNÉS DEL PP: Crec que no ha entès la proposta que hem presentat, Sra.
alcaldessa, o bé jo no m’he explicat bé, o no l’ha llegit en deteniment; a la proposta d’acord
no es demana que es continuï la permuta; si realment Cáritas troba que ara no necessita
la permuta, nosaltres no ens hi oposarem; nosaltres demanam que es possibiliti la viabilitat
del projecte de TIV, en el punt u de la proposta d’acord; en el segon punt de la proposta
d’acord, demanam que es garantesqui la continuïtat del funcionament de la Casa
d’Acollida; i en el tercer punt, que es donin solucions a les necessitats d’aparcament de la
plaça Verge del Toro; açò és el que hem demanat; en cap cas hem qüestionat la feina i la
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magnífica labor que fa Càritas en tot moment; i la col·laboració amb Càritas des d’aquest
Ajuntament, abans i ara, i el Sr. Tur ho pot corroborar, sempre ha estat molt estreta. Li vull
recordar, Sra. Juanola, que, quant a aquesta permuta, els informes d’ intervenció eren
favorables, i que, aquest, va ser un cas molt similar al d’OCIMAX; nosaltres intentàvem
ajudar, perquè així se’ns va demanar; aquesta proposta no va sortir de nosaltres, va ser
de Càritas, encapçalada pel Sr. bisbe; el Sr. Tur va assistir a algunes d’aquestes reunions
amb el Sr. bisbe, i així ens ho van demanar; igual que se’ns va plantejar, des de l’edifici del
Centre Carles Mir, que anava un poc en la mateixa línia, perquè el solar també és
municipal, supòs que ho sap, Sra. alcaldessa; per tant, nosaltres el que demanam en
aquesta moció no és tirar endavant la permuta; si vostès troben que no i Cáritas no té
inconvenient, no serem nosaltres els que pitgem perquè la permuta es dugui a terme.
Reiterar que les valoracions van passar el filtre d’Intervenció i que, per tant, eren correctes;
açò, per llevar qualsevol tipus de dubte que hi pugui haver quedat; però la moció va per
una altra línia, i crec que, si torna a llegir els punts de la proposta d’acord, Sra. alcaldessa,
veurà que és així; estaria contenta que votés a favor de la proposta, Sra. alcaldessa,
perquè aquest és un tema social, i crec que beneficia tothom; vostès també s’han omplert
molt la boca quant al tema social; nosaltres vam fer feina des del primer dia amb la Casa
d’Acollida, amb molta il·lusió; es va qüestionar molt des del principi, i bé, m’agradaria que
la gent sabés que hi ha molts bons professionals i que es donen tots els serveis a tots els
usuaris que ho necessiten; quan nosaltres vam arribar, hi havia un conveni de
col·laboració amb Càritas, que duia la gestió de la Casa d’Acollida; i, quan va acabar el
conveni, l’Ajuntament en va assumir la gestió; supòs que la Sra. Laia Obrador haurà
comprovat, encara que tot pot ser millorable, que la Casa d’Acollida funcionava bastant bé.
SR. SPITZER DE C.Me: Quan he xerrat del funcionament de Càritas, en cap moment he
pretès fer demagògia, no era la meva intenció; només reiterar que és una entitat que dóna
un servei molt important. Aquest és un expedient iniciat per l’anterior equip de govern, que
nosaltres coneixem fins a un cert punt; jo tenia entès que el valor dels béns a permutar
eren equiparables. De totes formes, com diu la Sra. Reynés, entenent que els punts que
votam no van en aquesta línia, sinó que votam una altra cosa, donarem el nostre suport a
la moció.
SRA. ALCALDESSA: Sí, efectivament, els punts van en una altra línia, però, tal vegada, el
que m’ha despistat és el títol de la moció, que literalment diu: “Moció que presenta el Grup
Municipal Popular de l’Ajuntament de Maó en relació a la desafectació de béns de domini
públic municipal per permetre la permuta amb dues finques propietat de Càritas Diocesana
de Menorca”. Quant al punt primer de la proposta d’acord de la moció, com he explicat
abans, nosaltres estem absolutament decidits a trobar una solució quant al TIV; dilluns o
dimarts vam tenir una reunió a tres bandes, Càritas, Consell Insular i Ajuntament de Maó,
perquè aquest és un tema que transcendeix l’àmbit municipal, atès que la gestió de
residus és de tot Menorca i es gestiona a través del Consorci; per tant, hem de trobar
solucions a escala de tot Menorca; no pot ser que només hi tengui responsabilitats
l’Ajuntament de Maó; i ja hem començat la primera ronda de reunions a tres bandes.
Càritas va venir a exposar el problema al Consorci i tots els ajuntaments es van
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comprometre a analitzar les causes i a cercar solucions; per tant, estem totalment decidits
que aquest projecte tiri endavant, i, en aquest sentit, nosaltres votarem a favor del punt
número u; però els punts número dos i el número tres de la proposta d’acord, que es
refereixen a la Casa d’ Acollida i a l’aparcament no els podem votar a favor, atès que l’únic
que impliquen és el fet de mesclar temes, perquè no fan referència pròpiament a l’activitat
econòmica i social que té el TIV. Per a nosaltres, la Casa d’Acollida és una prioritat, i ho és
de tal manera que hem ampliat els horaris, obrim els caps de setmana, l’hem dotat de
personal d’estalonament, perquè consideram que és bàsic, sobretot a l’hivern, que aquesta
Casa estigui oberta no només per passar el vespre i dinar, sinó que estigui oberta a totes
les hores. Quan la gent sortia el matí de la Casa d’Acollida, havia de passar unes hores al
carrer, sense tenir on anar, atès que qui està en una Casa d’Acollida és perquè no té casa,
i no hi podia tornar fins al migdia, a dinar; després havien de tornar a sortir fins al fosquet,
que hi podien tornar. Davant d’açò, hem ampliat aquest horari i aquests serveis de cap de
setmana.
A continuació, la Sra. alcaldessa demana poder votar la proposta punt per punt, la qual
cosa és rebutjada per la Sra. Reynés.
Abans de passar a votar, la Sra. alcaldessa fa constar que, si és votés la proposta punt per
punt, estarien a favor del punt u de la proposta d’acord i en contra dels punts dos i tres,
perquè són temes que res tenen a veure amb el TIV; afegeix que, atès que han de votar la
proposta en el seu conjunt, s’abstindran.
Posada la proposta a votació resulta aprovada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)

10. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa als ingressos generats
davant la possible aprovació de l'impost turístic per part del Govern de les Illes
Balears (Exp. SG3215MC0023)
El resultat de les eleccions autonòmiques del passat 24 de maig no només ha suposat la
configuració d'un nou Govern per a la nostra comunitat autònoma, sinó també, a més, i
com resulta inevitable, l'aplicació de noves polítiques en la gestió dels nostres interessos,
com una realitat que es va configurant a mesura que el Parlament i el nou executiu van
prenent decisions. En aquest procés de presa de decisions, el nou Govern avança també
alguna de les seves intencions, i un exemple molt clar és el debat obert al voltant de
l'aprovació d'una futura taxa turística, o ecotaxa.
És públic i notori el posicionament del Partit Popular, contrari a l'aprovació de noves figures
fiscals, i més encara si graven la principal indústria de la nostra economia, que no és altra
que el turisme. Per tant, i abans de res, resulta convenient deixar clara la nostra postura en
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contra d'aquesta figura impositiva, tal com es va definir en etapes anteriors, a la vista dels
resultats, només perjudicials per a un sector estratègic tan rellevant a la nostra comunitat
com és el turisme. En qualsevol cas, i analitzats els esdeveniments, sembla inevitable
l'aprovació en breu d'aquesta “taxa turística” per un govern que no escolta i pretén en pocs
mesos repetir els fracassos del passat, i resten encara pendents qüestions tan rellevants
com la definició del fet imposable, imports, instruments de cobrament i, així, un llarg
etcètera.
A dia d’avui, la premsa britànica, entre d’altres, principal mercat emissor de turistes a
Menorca, s’ha fet ressò d’aquest nou impost, que incrementarà el cost de les seves
vacances. Els diaris Mirror, Daily Mail i The Guardian expliquen, entre altres coses, que
“milions de turistes britànics es veuran colpejats per un nou impost ecològic”, un clar
missatge negatiu cap als potencials turistes de Balears i de la nostra illa. Totes aquestes
notícies juguen en contra de la recuperació econòmica i d’imatge realitzades els darrers
anys. L’actual Govern Balear i la poca visió i sensibilitat estan perjudicant de nou la nostra
imatge fora de les nostres illes.
També s’ha fet públic que les intencions de l’actual Govern són d’incloure els residents de
Balears en el pagament de la taxa turística. En declaracions del Sr. Biel Barceló, tots els
residents pagaran l’ecotaxa si viatgen entre les nostres illes. Aquesta mesura posa de
manifest la poca sensibilitat real d’aquest govern, sobretot amb les illes menors. Els
actuals governants de les Illes Balears pretenen posar encara més barreres als
desplaçaments dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i penalitzar encara més les
dificultats que patim per anar de metges, feina o, senzillament, a visitar familiars i amics
que puguem tenir a les altres illes, cosa perfectament normal a altres comunitats
autònomes, però que en aquesta sembla que es vol penalitzar encara més.
Les declaracions fetes també pel Sr. Marc Pons, indicant que la mesura respon a “la
necessitat d’aplicar la legislació a tots per igual”, i que “la pagaran tots els ciutadans de
Balears que hagin de pernoctar a un hotel”, no s’aguanta per enlloc. La majoria de viatges
entre illes responen a viatges de feina, malaltia i qüestions familiars, i precisament la
discriminació que patim és que no ho podem fer amb les condicions que ho fan els
ciutadans de la resta de comunitats autònomes, per la qual cosa la llei preveu, tal com es
fa amb el descompte de resident, fórmules perquè els ciutadans de Balears puguem ser
tractats de manera justa.
D’igual manera, encara que els viatges siguin per plaer, els ciutadans d’aquesta comunitat,
amb els seus impostos, ja han pagat les infraestructures i serveis públics dels quals faran
ús, per la qual cosa tampoc en aquest cas els ciutadans de les Illes Balears han de ser els
ostatges pagadors de les polítiques recaptadores d’aquest Govern.
Per altra banda, veiem com els possibles beneficiaris d'aquests ingressos van avançant la
seva intenció de reclamar la part que, al seu entendre, els correspon, com és el cas de
l'Ajuntament de Palma, Calvià, Manacor; o sobre quin sector actuar, com són les
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organitzacions de defensa del medi ambient; creiem que l'Ajuntament de Maó també ha de
deixar clares les seves intencions en el mateix inici del debat.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i
aprovació, si escau, el següent:
1. Sol·licitar al Govern Balear la participació del municipi de Maó, com a beneficiari d'una
part dels ingressos generats amb l'aprovació de l’"ecotaxa".
Acord aprovat pel Ple municipal per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
2. Que aquests ingressos, a Maó, tenguin caràcter finalista i siguin dedicats a la
remodelació de les zones turístiques, millores mediambientals i patrimonials.
Acord aprovat pel Ple municipal per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
3. Creació d'un grup de treball amb participació de tots els sectors interessats que puguin
establir els criteris de repartiment entre els potencials beneficiaris.
Acord aprovat pel Ple municipal per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
4. Que els residents a les Illes Balears siguin exclosos del pagament de la taxa turística en
els seus desplaçaments i pernoctacions dins la nostra comunitat autònoma.
Acord rebutjat pel Ple municipal, amb 9 vots a favor (8 PP i 1 C.Me) i 12 vots en contra (6
Ara Maó i 6 PSOE), dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació.

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:

SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres, de base, estem en desacord amb la creació de nous
impostos indirectes, com hem dit en diverses ocasions; a més, creiem que aquest impost
afectarà directament el pulmó econòmic de Balears, que és el turisme. A més, tenim la
mala experiència de l’ecotaxa, perquè aquests tipus de tributs generen desavantatges
competitius; hem de ser conscients que hi tenim diversos models convivint, a Balears; no
podem gravar només una part d’aquest model turístic, perquè estem creant un
desavantatge competitiu. Per altra banda, s’eximeix de l’impost els creuers que inicien o
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acaben el viatge a Balears, la qual cosa només passa a Mallorca, i es genera una altra
vegada un nou desavantatge competitiu a Maó. Dit açò, evidentment no podem fer com
ens va passar l’anterior vegada amb l’ecotaxa, que ens reportava uns ingressos ridículs. A
més, cal saber a què es destinaran aquests fons obtinguts. Estem d’acord en la creació de
grups de feina; estem d’acord que hi ha d’haver una comissió que digui com s’empraran
els doblers; els diners que es recaptin amb aquest impost han de servir per a alguna cosa,
han de servir per a allò a què estan destinats, i no com l’altra vegada, que simplement van
servir per tapar forats de tresoreria; és a dir, es van cobrir altres tipus de projectes.
Votarem a favor de la proposta, atès que, en cas que s’aprovi aquest nou impost turístic,
hem de ser partícips de com es gestionaran aquests fons. Votarem a favor de la proposta,
perquè, en cas que s’establesqui aquest nou impost, almanco hem de ser partícips de com
es gestionaran aquests fons.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: En primer lloc, per concretar i deixar conceptes clars,
l’impost del turisme sostenible és, dins la capacitat que tenen les comunitats autònomes
d’establir els seus propis tributs, un tribut propi que grava estades turístiques a les illes
Balears. Té un caràcter estrictament finalista, que permetrà, per una part, la preservació
del territori, que és el nostre principal patrimoni, i també, a la vegada, reinvertir en un
turisme millor, el qual estigui basat en la qualitat i la sostenibilitat. El turisme, com ha dit el
Sr. Gornés, és l’activitat econòmica que més repercussió genera a les nostres illes quant a
renda, ocupació i activitat, i també és el principal recurs. La competitivitat del nostre
producte turístic amb altres països de l’entorn mediterrani implica que, a part d’invertir en
infraestructures, també ho hem de fer en productes mediambientals, que, així, donin
resposta a les preferències actuals i a les possibles tendències futures dels turistes, que
cada vegada estan més interessats en destinacions que fomentin el desenvolupament
mediambiental sostenible. Els fons que es recaptin d’aquest tribut suposaran un impuls per
a un nou model turístic que sigui sostenible, tant des del punt de vista econòmic, com
social i mediambiental. Essent conscients que el desenvolupament sostenible també
requereix la col·laboració i participació de la societat, és per aquest motiu que es crea
aquesta Comissió d’Impuls al Turisme Sostenible, que serà l’òrgan en el qual han de
participar de manera conjunta les administracions públiques i també els agents econòmics
i socials, amb la finalitat d’elaborar un pla anual d’impuls del turisme sostenible que, així,
pugui fixar els objectius anuals prioritaris, amb criteris, per suposat, d’equilibri territorial; a
més a més, aquesta comissió serà l’encarregada de vetllar per l’aplicació del fons que
també es crea, que s’anirà nodrint de la recaptació provinent d’aquest nou tribut. Això
deixa clara la intenció del Govern d’escoltar, al contrari del que diuen vostès, i consensuar
el que tenen a dir les diferents parts implicades, fent que aquest sigui un procés
participatiu. En resum, aquest impost turístic està destinat, d’una banda, a compensar la
societat de les illes Balears pel cost mediambiental que suposa l’exercici, la pràctica, de
determinades activitats que deterioren el medi ambient al nostre territori; i, d’altra banda, a
millorar la competitivitat del sector turístic per mitjà d’un turisme que sigui sostenible,
responsable i de qualitat. El pes d’aquest gravamen recaurà sobre les estades turístiques,
per mitjà d’establiments turístics, com són els establiments d’allotjament hoteler,
apartaments turístics, allotjaments de turisme rural, albergs, refugis, embarcacions de
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creuer turístic, etc. De la seva moció entenem la seva preocupació per tal que Maó sigui
partícip d’una part dels ingressos que generi aquest impost, i així també ho entén aquest
equip de govern, però el que ens hauria de preocupar és, també, que aquests ingressos
vagin dirigits a municipis com Maó, que ha sabut preservar, al llarg del temps, el seu
territori. Per tot això, i en relació a la moció, nosaltres volíem proposar, també, la votació
per separat dels diferents punts; no sé si hi estan d’ acord o no. Quant al punt u de la
proposta d’acord de la proposta, on vostès demanen sol·licitar al Govern Balear la
participació del nostre municipi de Maó com a beneficiari d'una part dels ingressos
generats amb l’aprovació d’aquest impost, el votaríem a favor, perquè efectivament és així.
En el repartiment dels beneficis, tal i com recull la llei, hi participaran tots els municipis de
la Comunitat Autònoma, i, òbviament, Maó hi és inclòs. Quant al punt segon de la proposta
d’acord, on vostès demanen que els ingressos tenguin un caràcter finalista i siguin
dedicats a la remodelació de les zones turístiques, millores mediambientals i patrimonials,
nosaltres també el votaríem a favor, perquè, per una part, tal i com recull l’article 2 de
l’avantprojecte de Llei, la recaptació d’aquest impost ja té un caràcter finalista i perquè el
que demanen també queda recollit a l’article 19 del títol IV, que diu que els ingressos seran
destinats a remodelació de zones turístiques. Recordem que Maó té poques zones
qualificades de turístiques, bàsicament té Canutells, però açò no vol dir que no sigui o no
participi de l’activitat turística de tota l’illa. I, a part, també inclou aquest apartat altres
apartats prou importants, com la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector
turístic, que nosaltres consideram que és fonamental per garantir un servei de qualitat i
professionalitat als nostres visitants. El punt tres de la proposta d’acord també el votaríem
a favor, perquè açò ja ho contempla la Llei; la ciutat de Maó estarà representada dins
aquesta comissió, que tindrà, a més de grups de treball, poder de decisió quant al
repartiment de beneficis obtinguts d’aquest impost. I el punt quart nosaltres no el podem
votar a favor, perquè hem de tenir en compte que el que grava la Llei és l’estada turística,
no les persones en si.
SR. SPITZER DE C.Me: Tots estem d’acord amb el model de turisme que volem, però
aquest no és el debat; tots tenim clar que volem un turisme de qualitat, un turisme
sostenible; però açò no és el que estem debatent avui, i nosaltres no estem d’acord amb la
manera de pagar-ho. El turisme és el principal ingrés de Balears i ara, amb aquest nou
tribut, el gravarem amb un impost més; i, per l’experiència que tenim, en el dia dia és de
difícil aplicació. És com si, de cop, una companyia telefònica cobrés un euro més a tots els
seus clients; tenc 40 milions de clients i, per tant, 40 milions d’euros més de liquidesa;
estem esquivant la bala, quan nosaltres, a Balears, hem de lluitar un finançament d’una
altra manera; hem de lluitar un REB, hem de lluitar altres coses, però no gravar ni
aconseguir liquidesa carregant-la sobre la nostra principal font d’ingressos. Per tant, estem
d’acord amb el turisme que volem, però no estem d’acord amb la manera d’aconseguir el
finançament; açò, de base. Si jo, com a maonès, vaig demà a Mallorca, per què he de
pagar un nou impost?; no és suficient, ja, amb tots els desavantatges, manca
d’infraestructures, de mobilitat, de suport, que ja patim?; a part de tots aquests problemes
que patim a diari, ara haurem de pagar un tribut més; per tant, tenim l’enemic a casa;
aquest nou tribut em sembla un despropòsit enorme. Vostè, Sra. Membrive, diu que aquest
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tribut és per a estades turístiques; si, almanco, els residents a Balears no haguéssim de
pagar aquesta taxa, atès que el 85% dels trajectes que feim a Balears no són de plaer; és
molt difícil justificar si és un viatge de plaer, de treball, etc.; açò està clar, però bé, tenint
clar que els moviments que nosaltres feim dins Balears no són de plaer, que, a més,
haguem de pagar una taxa més em sembla un despropòsit; nosaltres estem a favor que, si
finalment s’estableix aquest nou tribut, puguem votar i decidir en què gastar els ingressos
que es rebin.

Seguidament, el Sr. Gornés accepta la votació separada, punt per punt, dels quatre punts
que integren la proposta d’acord de la proposta, en considerar que els grups ARA MAÓ i
PSOE estan d’acord en almanco el 75% de la proposta.
Posats a votació, de forma separada, els quatre punts de la proposta d’acord de la
proposta, s’aproven els tres primers i es rebutja el quart, amb el resultat més amunt
transcrit.
11. Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE contra la
privatització d’Aena i per a la seva reversió (Exp. SG3215MC0024)
El passat mes de febrer de 2015, el Govern Central va privatitzar el 49% d’Aena, una
empresa pública que no costa cap cèntim als ciutadans i s’autofinança amb els seus propis
recursos, sostenible i amb beneficis. Només en el primer semestre de 2015 ha obtingut un
benefici brut d’explotació per valor de 826,4 milions d’euros i un benefici net de 275,6
milions d’euros (un increment del 79,9% respecte a l’any anterior).
AENA, entre l’any 2000 i el 2010, va invertir més de 20.000 milions d’euros: només a
l’aeroport de Menorca, 193.679.165 euros.
Per posar un exemple prou il·lustratiu: la T4 de l’aeroport Adolfo Suarez-Madrid-Barajas va
costar més de 6.000 milions d’euros; i el Govern central, en canvi, ha venut el 49% de tota
l’empresa sencera, per uns 4.300 milions d’euros, que han anat a parar, en part, a fons
d’inversió amb domicili a paradisos fiscals, com les illes Caiman.
La privatització d’Aena es va fer sense consens social ni polític i sense cap tipus de
negociació, ni amb les comunitats autònomes, ni amb les institucions locals, ni amb els
agents socials, la qual cosa impossibilita la seva participació en una futura gestió dels
nostres aeroports.
AENA és el primer gestor aeroportuari a escala mundial, el model en xarxa i públic ha
permès:
•

Afrontar el creixement del trànsit aeri i desenvolupar les infraestructures necessàries
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per mantenir la cohesió i vertebració territorial.
La prestació d’un servei públic, prioritari sobre el benefici econòmic.
Tenir els preus més baixos i competitius d’Europa. Els costos de les infraestructures
per a les aerolínies són un 47,4% inferiors a la mitjana europea i un 36,4% inferiors
a la mitjana mundial.
No haver necessitat fons públics dels Pressupostos Generals de l’Estat per al seu
funcionament

•
•
•

1.

2.

3.

4.

Els beneficis dels aeroports rendibles permeten el manteniment de tota la xarxa estatal,
inclosos els aeroports deficitaris, com els de Menorca, León, Burgos, Pamplona,
Salamanca, Jerez, Còrdova…; i així, fins a 37 aeroports.
A Espanya ja existeixen aeroports gestionats de manera privada i que no formen part de la
xarxa AENA, amb resultats, en alguns casos, calamitosos:
L’aeroport d’Alguaire a Lleida, impulsat per la Generalitat, i que va ser inaugurat el 17
de gener de 2010, ha de tancar la majoria de l’any per la baixa rendibilitat: el seu
cost va ser de 90 milions d’euros i se suposava que passarien de 390.000
passatgers. Actualment té un trànsit aproximat de 60.000 persones.
L’aeroport de Ciudad Real, impulsat per la Junta de Castilla la Mancha, amb capital
privat i fons de la Caixa CCM (convé recordar que va ser la primera entitat
financera rescatada del país). Va entrar en funcionament el 2008 amb una previsió
de trànsit de 2.000.000 de passatgers; en el 2009, va ser de 53.357 persones i en
el 2010, de 33.530. El cost de la inversió va ser de 1.100 milions d’euros i, a la
darrera subhasta, el preu de sortida era de 80 milions. Després de diverses
dificultats, va acabar tancant definitivament l’abril de 2012. Actualment està en
procés concursal.
L’aeroport de Castelló, on fins fa poc mai havien volat els avions, impulsat per la
Diputació de Castelló i capital privat, amb una inversió de 150 milions d’euros:
La Generalitat Valenciana va fer una adjudicació de l’aeroport a la companyia
canadenca SNC-Lavalin, que rebrà uns 25 milions per intentar rendibilitzar
l’aeroport.
Aquesta empresa està en una “llista negra” del Banc Mundial, per corrupció.
L’aeroport de Corvera, a Múrcia, també impulsat per la comunitat autònoma, no ha
entrat mai en funcionament. Construït a 15 quilòmetres de l’aeroport ja existent de
San Javier, públic i que no costa ni un cèntim als murcians, l’aeroport de Corvera ja
acumula un deute de 200 milions d’euros i costa als murcians 22.000 euros diaris
només en interessos. Actualment a la CA s’ha format una comissió d’investigació.
Els aeroports, i en especial l’aeroport de Menorca, tenen un paper estratègic i fonamental,
tant per a la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants, com per a l’economia insular. La
privatització total o parcial d’Aena no només impossibilita qualsevol tipus de participació de
les administracions locals, sinó que, a més, posa en mans d’interessos aliens al bé públic
el nostre futur social, econòmic i de connexió.
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Amb una AENA privada, totalment o parcialment, els interessos dels menorquins es veuen
molt greument perjudicats i també dificulta la possibilitat d’acords presents i futurs per
aconseguir tarifes planes interilles o la solució als problemes greus de transport aeri que
es pateixen.
Per tot açò, proposam:
L’Ajuntament de Maó rebutja la privatització del 49% del capital d’Aena feta pel Govern
d’Espanya i exigeix que no es procedesqui a efectuar cap ampliació més de
privatització dels aeroports d’Aena, per les greus conseqüències que açò pot
comportar per a l’economia de Menorca, així com per a l’exercici, de manera
equitativa i justa, del dret a la mobilitat per part dels ciutadans i ciutadanes de la
nostra illa.
L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya, d’acord amb l’article 128 de la
Constitució Espanyola, a estudiar la recuperació pública del capital d’Aena fins ara
privatitzat, d’acord amb l’interès general, la funció social i la dinamització de
l’economia insular, a més de considerar els efectes negatius sobre els legítims
interessos de la societat.
L’Ajuntament de Maó constata que la privatització del 49% del capital d’Aena ha
perjudicat clarament l’interès general, no només per la pèrdua de capacitat pública
de decisió que ha comportat, sinó també pel greu malbaratament de recursos
econòmics públics que ha significat, com fa evident la ràpida revalorització de les
accions, que, endemés, ha anat a parar en gran mesura a fons inversors amb
domicili a paradisos fiscals, que han obtingut unes plusvàlues que van molt més
enllà d’allò que els poders públics han de, sensatament, permetre, sobretot si
consideram que són precisament AENA, el Ministeri de Foment i el Consell de
Ministres els inductors i causants de les mateixes.
L’Ajuntament de Maó constata que, amb la privatització de grans empreses públiques,
com els coneguts casos de les empreses elèctriques o Telefònica, el servei no
només no ha millorat, sinó que, en moltes ocasions, s’ha encarit. Igualment ha
succeït amb les condicions laborals dels treballadors en els precedents de
privatització, que sempre han empitjorat, i que això ha repercutit en una baixada de
la qualitat del servei que reben els usuaris i ciutadans. Així mateix, les PIME que
actualment realitzen part de la seva activitat a l’aeroport de Menorca es poden
veure desplaçades.
L’Ajuntament de Maó resol fer arribar aquesta resolució al Govern Balear, així com a
AENA, al Ministeri de Foment i al Govern espanyol, per al seu coneixement.

1.

2.

3.

4.

5.

La Sra. Membrive explica i defensa la proposta presentada pels Grups Municipals d’Ara
Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
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SR. SPITZER DE C.Me: Jo crec que tots sabem que AENA és un exemple d’empresa
pública que ha crescut de manera considerable, que té una gran estructura a mantenir i
que no està recollida amb criteris d’eficiència i de rendibilitat; AENA és una empresa que té
molts beneficis a causa de les taxes imposades i que no són equitatives a les que es
cobren a molts altres aeroports d’Europa, i crec que, al final, és una gran generadora de
recursos i, alhora, una gran fagocitadora de recursos; no ens oblidem que aquests
recursos que genera AENA no reverteixen en altres coses que siguin tangibles per a
nosaltres, en molts de casos; AENA no és qui posa o treu línies; AENA ha de posar unes
bases de joc i facilitar que les companyies aèries competeixin i que hi hagi un lliure mercat
que ens dugui a una baixada de preus. A més, vostè mateixa, Sra. Membrive, s’ha referit a
inversions aeroportuàries increïbles; parlam de l’aeroport de Jaén, aeroports que estan
tancats o que tenen un vol diari; açò, evidentment, no és una bona gestió dels doblers
públics; no podem dir que AENA és una gran empresa que genera molts ingressos, que
genera molts beneficis, quan, al final, malbarata els doblers; és molt delicat comparar la
privatització d’una companyia elèctrica i la privatització d’AENA, atès que estem xerrant de
coses completament diferents; tots els casos de privatització s’han de discutir
unitàriament; no podem comparar rem amb pomes; les companyies elèctriques són
empreses privades que afecten directament el consumidor; i nosaltres, com a
consumidors, tenim pocs recursos per discutir certes coses, i estem patint tarifes i canvis
un poc arbitraris que ens afecten el consum del dia a dia; en el cas dels aeroports, açò no
és el mateix; a un aeroport hi ha uns grups de pressió molt més forts, perquè, evidentment,
hem de combatre a escala europea; és important tenir criteris de rendibilitat i està clar que
no es privatitzarà el 100% d’AENA; hem xerrat del 49%; fins aquí és el que hi ha ara; el
que demanen és privatitzar-la en un 49%. Si estàs demostrat que AENA, fins al dia d’avui,
havia funcionat sota criteris d’eficiència, i no s’haguessin malbaratat doblers públics,
perfecte; però l’experiència ens ha dit que s’han malbaratat doblers a cabassos; tenim
aeroports, que estem pagant, que són insostenibles; vostès han dit que hi ha aeroports
que estan cobrint les pèrdues dels altres; si un aeroport no funciona, és millor que es llevi
o que es gestioni millor; jo no crec que l’aeroport de Menorca no pugui ser rendible; crec
que està mal gestionat, estan mal executades algunes coses, i no és un problema de
rendibilitat; nosaltres sí que tenim vols, sí que tenim trànsit, no ens podem comparar amb
l’aeroport de Jaén, que no serà rendible mai.
SRA. REYNÉS DEL PP: Quan vaig llegir la moció, em vaig informar, per poder-la defensar
en la línia del que nosaltres pensam. Em va crear sorpresa que aquesta moció la
presentessin conjuntament el grup d’Ara Maó i el grup del PSOE, sobretot el grup del
PSOE, i explicaré per què; però, per explicar-ho, he de fer una breu ressenya històrica del
que ha succeït mentre el Partit Socialista governava a Madrid. La història d’AENA està
lligada, de manera indissociable, a la liberalització del sector aeri, i la societat va ser
constituïda en el mes de juny de 1991, durant el govern del Sr. Felipe González, PSOE, en
el marc de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i el seu objectiu, que jo crec que val
la pena recalcar, era establir les bases, en el nostre país, de l’obertura a la competència
privada del sector, a semblança d’altres països europeus, com comentava molt bé el Sr.
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Spitzer. Després, va ser el Ministeri d’Esports, Turisme i Comunicacions el que va delimitar
les competències del nou operador, que passaven per la gestió de la xarxa d’aeroports
espanyols. Els anys 1991 i 1992 resulten dates claus en la cronologia històrica de la
societat aeroportuària; aquells dies, AENA comença les seves funcions al capdavant de la
gestió dels aeroports espanyols i en navegació aèria, respectivament, dues fites que
marquen el que era l’evolució de les infraestructures durant aquells anys, l’acord
Schengen, que obliga a realitzar una remodelació dels aeroports i les obres necessàries
per rebre l’onada de visitants dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l’Exposició Universal, a
Sevilla 1992. Aquest impuls renovador va donar peu a una profunda transformació dels
aeroports de Palma de Mallorca i de Barajas, als quals prest van seguir la resta
d’aeroports de la xarxa. Paral·lelament, AENA va posar en marxa una nova política
d’explotació comercial, per aproximar-se al model dels països de l’entorn. Durant aquells
anys, també es van inaugurar les instal·lacions de La Gomera i Lleó. El canvi de segle va
comportar afegir a la xarxa els aeroports de Logronyo, Albacete, Burgos, Osca-Pirineus i
els heliports de Ceuta i Algesires, que han donat lloc a l’actual xarxa de 46 aeroports i dos
heliports i han permès a AENA convertir-se en la primera operadora del món en nombre de
passatgers. La primera temptativa real de privatització d’AENA va arribar amb el govern
del Sr. Rodríguez Zapatero, PSOE; el Consell de Ministres del dia 25 de febrer del 2011 va
crear la societat mercantil Aena Aeroports i la idea del ministre de Foment, Sr. Blanco, era
treure a licitació el 90,05% dels aeroports de Madrid i Barcelona, per 3.700.000.000 euros i
1.500.000.000 euros, respectivament, mitjançant una concessió de vint anys, més la
possibilitat de cinc anys addicionals; de manera paral·lela, s’aprovava l’entrada de capital
privat del 49% a Aena Aeroports. Què va fer el govern del Partit Popular?; el govern del
Partit Popular va reprendre parcialment el projecte proposat per l’executiu anterior, encara
que amb una important excepció, el seu objectiu era facilitar l’entrada de capital privat a la
societat, però paralitzant la concessió de Barajas i el Prat, amb l’objectiu de mantenir
íntegra la gestió de la xarxa. Així, mitjançant Reial decret llei de 4 de juliol de 2014, es va
modificar la denominació de la societat mercantil Aena Aeroports, que va passar a
denominar-se AENA. Per la seva banda, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria va
assumir el 100% de les accions d’AENA i va coordinar l’operació de privatització del 49%
del seu capital, que culminà el dia 11 de febrer amb la sortida a borsa. I jo crec que és
interessant recordar d’on venim i el que ha fet cadascú, perquè el que no pot ser és que
alguns defensin la privatització d’AENA l’any 1991 i ara no; açò no pot ser; però açò no és
nou, a açò ja hi estem acostumats, estem acostumats que vostès facin i diguin i emprin
arguments diferents quan governen i quan estan a l’oposició; vostès són especialistes a fer
açò, ens passa habitualment. Per altra banda, vostès rallen de privatització al llarg de tota
la seva exposició de motius i punts d’acord, però és que AENA segueix estant en mans
públiques. No sé si ho saben, però el 100% és el tot, el 49% és manco que el 50%; per
tant, la gestió continua estant en mans públiques; el 51% segueix estant en mans
públiques, els agradi o no els agradi. Després hi ha entitats, persones, que sembla que
volen que aquesta semiprivatització, que no privatització, tengui efectes negatius; dic
“sembla” perquè m’ha cridat l’atenció un comentari, en un escrit, dirigit a l’alcaldessa,
presentat en aquest Ajuntament el dia 4 de setembre, que diu: “Encara és prest per notar
els efectes negatius de la privatització”; i la meva reflexió és, tal vegada, i el més probable,
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que no n’hi hagi d’efectes negatius, però bé, ja provocam la negativitat, és que volem que
vagi malament. I jo, front a açò, volia fer una sèrie de preguntes: s’ha canviat el règim
laboral dels treballadors d’AENA?; s’ha canviat el sistema de direcció d’AENA?; s’ha
canviat el sistema de finançament d’AENA?; han vingut manco vols com a conseqüència
de la seva semi privatització?; han vingut manco passatgers per aquest motiu? Em diguin,
idò, de què estem xerrant i quin és el vertader problema, perquè, a més, vull recordar –bé,
aquí tenim un treballador d’AENA– que val la pena, i molt, valorar molt positivament l’acord
assolit amb els representants dels treballadors d’AENA, fruit del diàleg; un acord que ha
permès la desconvocatòria de les 27 jornades d’aturades, que havien estat convocades
pels sindicats USO i CCOO coincidint amb la sortida a borsa d’AENA. Per tant, crec que,
pel que he dit, podran suposar que no donarem suport a la seva proposta, i m’explicaré.
En el punt u diuen: “L’Ajuntament de Maó rebutja la privatització del 49% del capital
d’AENA”; sí, però és que el 51% és públic i l’interès general queda garantit; per tant, no té
sentit votar a favor d’aquest punt. En el segon punt de la proposta d’acord diuen: “Que
l’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a estudiar la recuperació pública...”;
recuperar el 49% del capital d’AENA; jo crec que recuperar legalment una cosa que ja està
en mans privades és complicat; sobre la base de quins criteris ho farien?, recomprarien
títols?, a quin preu?; bé, tal vegada vostès sí tenen la resposta, però tampoc votarem a
favor. I els altres punts són constatacions de l’equip de govern que no compartim, i, per
tant, votarem en contra.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: Voldria fer una sèrie de puntualitzacions: la segona fase de
privatització és cert que està prevista; com jo he comentat, hi ha un informe favorable a
aquesta privatització, del Consell Consultiu de Privatitzacions, que arriba fins al 60%; per
tant, així AENA ja no seria una empresa pública. Per altra banda, quan vostè, Sra. Reynés,
ha comentat l’intent de privatització del Sr. Zapatero, efectivament és cert, i li diré que, per
una part, es referia únicament, com vostè ha dit, als aeroports de Barcelona i Madrid, que
són dos aeroports importants i que sí són rendibles; no obstant, quan hi va haver aquest
intent de privatització, sap què va fer el Govern Balear del Sr. Antich?: es va signar un
acord públic del Consell de Govern contra una possible privatització a les Illes; i, d’igual
manera, el Consell Insular de Menorca també es va pronunciar en contra d’aquella
possible privatització, amb un acord presentat pel Partit Socialista; és a dir, que tot açò tal
vegada vostè, Sra. Reynés, també ho hauria de tenir en compte i incorporar-ho a la seva
hemeroteca. Miri, Sra. Reynés, el vertader problema de la privatització és la pèrdua del
control públic que implica la pèrdua de participació de les administracions locals, i posa en
mans alienes el que és un bé públic; i açò sempre perjudica de manera important els
treballadors i l’economia insular, en general, en aspectes com transport aeri, ocupació,
turisme, comerç, etc.; en definitiva, perjudica l’interès general.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem discutint ara quant a un 49% i un 51%, no estem
xerrant d’un cas hipotètic d’un 60%; nosaltres estem en desacord que un 60% del capital
d’AENA sigui privat. Volem que AENA seguesqui estant en mans públiques, però ben
gestionada; no estem d’acord en com ha estat gestionada AENA fins al dia d’avui; crec
que és patent el malbaratament que AENA fa dels béns públics, i estem d’acord en una
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millor gestió; creiem que la privatització ha portat una millor gestió de certes coses; ara bé,
no volem cedir més i arribar a aquest 60%; açò seria un cas hipotètic, i no és del que
estem xerrant ara.
SRA. REYNÉS DEL PP: Veig que serà difícil posar-nos d’acord en aquest tema; vostès
han presentat la PNL que es va presentar al Parlament, llevat dels dos punts que tot el
Parlament va votar a favor; em sap greu que açò sigui així, perquè tal vegada algun punt sí
que l’haguéssim votat a favor, si vostès haguessin copiat fidelment la proposta, la PNL,
presentada per Més per Mallorca, Més per Menorca, PSOE i Gent per Formentera; estaria
bé poder incloure aquests dos punts, perquè rallen de cogestió. Fins i tot la ministra, Sra.
Ana Pastor, ha expressat públicament la seva postura favorable al fet que les comunitats
autònomes puguin participar en la gestió dels aeroports; i jo crec que seria el punt
d’encontre poder votar a favor d’açò, però ja veig que vostès no han posat aquests dos
punts; per tant, si els introduíssim i votéssim punt per punt la proposta, nosaltres podríem
votar a favor d’aquests dos punts. Amb aquesta finalitat, present una esmena a la
proposta, consistent en la incorporació d’aquests dos nous punts a la proposta d’acord,
que, si s’aproven, quedarien com a punts 6 i 7, i que són del tenor literal següent:
“L’Ajuntament de Maó insta el Govern de l’Estat a encetar de manera immediata la
negociació amb el Govern de les Illes Balears d’un model descentralitzat de gestió dels
nostres aeroports a favor de l’interès general i els criteris de servei públic” i “ L’Ajuntament
de Maó insta el Govern de l’Estat a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les
illes Balears amb la participació de les institucions de la Comunitat Autònoma i la societat
civil de les illes Balears, d’acord amb el model de desenvolupament econòmic, turístic i
territorial de cadascuna de les illes Balears”.
Posada l’esmena presentada per la Sra. Reynés a votació, resulta rebutjada, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
Posada la proposta a votació resulta aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)

12. Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE relativa a frenar
el canvi climàtic (Exp. SG3215MC0025)
El canvi climàtic constitueix una de les majors amenaces mediambientals a què s'enfronta
la Humanitat. Per això, cal treballar per aconseguir un nou model energètic més sostenible
i més democràtic, capaç de reduir les emissions de CO2 i que contribuesqui, així, a una
societat millor.
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És sabut que els efectes del canvi climàtic sobrepassen les fronteres de qualsevol terme
municipal: tenen conseqüències sobre tot el planeta i amenacen, per tant, el benestar i la
viabilitat a llarg termini de totes les societats. Els seus efectes més visibles són:
l'augment de les temperatures, sequeres i la baixa precipitació en moltes regions, posant
en perill la producció agrícola i ramadera, així com el proveïment d'aigua potable a la
població i de reg per als cultius.
El canvi climàtic té un impacte econòmic i social que no podem ignorar. Les ones de calor,
inundacions, sequeres i tempestats que està sofrint el territori suposen pèrdues de collites,
danys a les nostres ciutats i, fins i tot, pèrdua de vides humanes; aquestes seran cada
vegada més freqüents si no frenam aquest procés, provocat per l'activitat humana, ni
adaptam les nostres ciutats a certs canvis que ja seran inevitables.
Estem davant, possiblement, una de les últimes oportunitats per prendre una decisió
valenta que posi fre al canvi climàtic, ja que en la propera reunió, a París, de la
Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic
(COP21), que se celebrarà el desembre, mandataris de tots els països del món es reuniran
per acordar com afrontar el canvi climàtic a escala global. A més, milers de representants
de ciutats i regions de tot el món presentaran els seus plans de lluita contra el canvi
climàtic, a París.
La nostra ciutat i el seu Ajuntament no ha de quedar al marge dels esforços per procurar
una ciutat més habitable i lliure d'emissions per als qui hi vivim i per als qui ens hi
succeiran.
Per tot això, sol·licitam:
Treballar en un pla de canvi climàtic que inclogui objectius a curt, mitjà i llarg termini, i
que ens col·loqui en un sender de desenvolupament baix en carboni, en línia amb
les recomanacions del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic i amb l’Acord de
París. Part d'aquest Pla inclourà la realització d'un inventari de les emissions de
l'Ajuntament i les seves dependències. A més, el Pla inclourà un programa d'impuls
de les energies renovables i l'eficiència energètica en el municipi.
Instar el Consell Insular de Menorca i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al
fet que aprovin acords en la mateixa línia.
Instar el Govern de la nació que aprovi un pla de canvi climàtic, amb objectius que ens
encaminin a la producció zero d'emissions zero en el 2050. Aquest pla ha
d'assegurar un marc jurídic estable que faciliti el desenvolupament d'energies
renovables i ha de regular la influència de les principals empreses causants del
canvi climàtic en les polítiques climàtiques i energètiques.
Realitzar una campanya d'informació ciutadana de prevenció del canvi climàtic, incidint
en les mesures recomanades i obligatòries a dur a terme en el municipi tant a títol
particular, com per part de les urbanitzacions, instal·lacions o empreses que realitzin
activitats en el terme municipal.
Realitzar els tràmits necessaris perquè Maó, que ja forma part de la Xarxa Espanyola
de Ciutats pel Clima, signi el Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic, tot
adherint-se als compromisos establerts per la Xarxa.
Posar mitjans per impulsar el transport no motoritzat en els desplaçaments de la
ciutadania, amb l'habilitació de carrils bici, vies per als vianants i pacificació del
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trànsit.
Incrementar el nombre de carrers i zones verdes arbrades.
Incloure a la planificació urbanística l'adaptació de la ciutat a fenòmens climàtics
extrems.

7.
8.

El Sr. Muñoz explica i defensa la proposta presentada pels Grups Municipals d’Ara Maó i
Partit Socialista Obrer Espanyol.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Crec que és un tema molt ampli, i llegiré un text que he preparat,
malgrat que el que votam aquí són propostes concretes, quant a les quals estem a favor.
Primer de tot, dir que el fet de frenar el canvi climàtic és una proposta interessant i
necessària a escala mundial; com deia el Sr. Muñoz, a la Conferència de París més de
120 països signaran un compromís vinculant per a la reducció dels gasos contaminants a
l’atmosfera. És patent que, gràcies a les condicions biològiques de Menorca i als factors
físics que la constitueixen, l’illa és un ecosistema natural que hem de defensar, conservar i
potenciar. Com assenyala un estudi científic publicat el gener d’enguany, dirigit pel Sr. Will
Steffen, un científic de la Universitat de Canberra, Austràlia: “El creixement econòmic, la
tecnologia i el consum estan desestabilitzant el medi ambient global”. Segons aquesta
investigació, si continuam sobrepassant els límits del planeta, aquest es convertirà en un
lloc insegur per a l’ésser humà; quan xerram d’insegur, xerram que en aquest document
es tracen 9 punts que són els límits que no s’han de creuar per garantir la seguretat: nivell
d’extinció, deforestació, nivell de diòxid de carboni a l’atmosfera, flux de nitrogen i fòsfor a
l’oceà, reducció de l’ozó, reducció de l’aigua potable, acidificació de l’oceà, contaminació
atmosfèrica per aerosols i la introducció de productes químics exòtics; com sabem, avui en
dia les indústries químiques en produeixen en excés. L’estudi assegura que hem passat
quatre dels primers límits, per la qual cosa es necessita una actuació urgent a escala
mundial; de la mateixa manera, a escala local, per combatre el que, amb gran probabilitat,
serà irreversible en un futur no gaire llunyà. Darrera els límits mencionats hi ha únicament
desconeixença: els científics diuen que simplement no sabem què és el que passarà. Per
canvi climàtic s’entén un canvi atribuït directament o indirectament a l’activitat humana que
altera la composició de l’atmosfera mundial i que suma a la variabilitat natural del clima
observat durant períodes comparables. Bé; dit açò, ens enfrontam a un canvi que està
provocat, evidentment, per causes humanes; fa un cert temps encara es podia debatre si
era culpa nostra o no era culpa nostra; però crec que, a dia d’avui, estem d’acord que en
som els culpables i, així mateix, som els qui hem de posar-hi remei. Encara que nosaltres
vivim en una espècie de paradís ecològic, el nostre hàbitat és envejable, crec que no
estem exempts dels perills que comporta aquest canvi climàtic. Medis urbans, medis
rurals, ja estan pagant les conseqüències, i és necessari saber afrontar aquests temes i
veure’ls com una oportunitat per canviar certes condicions de vida. Necessitam un projecte
integral que faci front eficaçment a la problemàtica i que inclogui una campanya permanent
per conscienciar els habitants; estem d’acord amb els punts expressats, i fer que els
habitants de Maó siguin la realitat d’aquest canvi climàtic; és molt important la labor
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d’informar. A part de la conscienciació, la ciutadania ha de saber que qualsevol petit gest
hi té repercussió, i estem d’acord que es destinin recursos a aquesta conscienciació. A
part d’açò, és necessari que es duguin a terme polítiques ecològiques; nosaltres ho vam
dir des del principi en el nostre programa, sobretot a escala d’eficiència energètica; crec
que tots estem d’acord que les entitats públiques hem de ser exemple d’eficiència
energètica, i no ho som; tant en com generam la nostra energia, com en com la gestionam.
A escala de l’impacte de vehicles, som bastant creient en açò i particip activament en
empreses, a Madrid, de consum col·laborador; som un creient del cotxe compartit; és cert
que, a Menorca, és difícil implantar coses d’aquest tipus, com compartir cotxe. Però sí que
estic a favor que s’arribi a acords per fomentar certs hàbits i certs estils de vida un poc
més saludables, carrils bici, models d’urbanisme, models a escala de renovació de certes
infraestructures públiques. Votarem a favor de la proposta.
SR. AÍNSA DEL PP: Aquest és un tema molt important. Evidentment, hem de fer feina
contra el canvi climàtic, i crec que l’Ajuntament de Maó no pot quedar al marge; està
claríssim que venim fent feina en petites qüestions, i valdria la pena, com vostès diuen en
el primer punt de la proposta, fer feina per fer un pla; per cert, quant a l’Acord de París, ja
no hi arribam; sí que ens agradaria saber si vostès, com equip de govern, ens convidaran
a nosaltres i al representant de Ciudadanos de Menorca a fer feina amb vostès en aquest
pla, perquè fins ara no ha estat així, i seria molt interessant. I si, finalment, tots col·laboram
en aquest pla, també podríem parlar del Pla de mobilitat, de com hem de fer aquests
carrils bici i de totes aquestes coses quant a les quals tenim molts dubtes en relació al
futur de Maó.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: A part de tot el que han dit, que jo crec que enriqueix una mica
el que figura a la moció, és voluntat d’aquest equip de govern que hi hagi la màxima
participació, com ja hem comentat altres vegades i com ja s’havia fet feina en temes
relacionats amb eficiència energètica amb l’anterior equip de govern. Seguirem el sender
d’obrir al màxim la participació ciutadana i, evidentment, dels altres membres de la
corporació.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada, per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.

13. Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE contra
l'increment de la violència de gènere (Exp. SG3215MC0026)
Prèvia presentació de l’esmena per part del Sr. Pons (Ara Maó), consistent en la supressió
del paràgraf “A Espanya encara es permeten declaracions d’alts càrrecs que potencien la
misogínia, que perpetuen estereotips contra les dones que reforcen la violència cap a
elles, les modificacions de la Llei de l’avortament, algunes declaracions de l’Església,
algunes sentències judicials a favor de l’assetjament sexual, assassinats que no paren,
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proteccions que no arriben, divorcis que no poden realitzar-se per falta de diners, un
llenguatge institucional cada vegada més masclista, programes de televisió que potencien
la desigualtat, subvencions a l’educació segregada per sexes, desmantellament
d’organismes d’igualtat i de recursos públics, etc. Aquestes actuacions no beneficien gens
la disminució de la violència de gènere”, que va ser aprovada per unanimitat dels 21
membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple municipal acorda aprovar la proposta
contra l’increment de la violència de gènere, per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació, que, amb l’esmena incorporada, resta del tenor literal següent:
La violència de gènere no és un problema que afecti solament l’àmbit privat, és la
manifestació més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat. Es tracta d’una
violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, ja que són considerades,
pels seus agressors, faltes dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.
No és solament l’assassinat de les dones, sinó que, a més, existeixen centenars de milers
d’elles que viuen en l’infern diari de veure’s obligades a conviure amb el seu maltractador.
Moltes dones segueixen patint violència de gènere, i el nombre d’assassinats es manté en
xifres esgarrifoses. En els últims mesos, el nombre de dones i menors assassinats ha
commocionat el país. Hem patit un augment d’assassinats masclistes, que han convertit
l’estiu de 2015 en un període tràgic, amb el major nombre d’assassinats des del 2010.
Davant aquests fets lamentables, no romandrem impassibles.
Des del 2004 al 2014 han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles
683 dones (segons les dades oficials), sense judici, sense jurat, sense culpa. Si aquest fet
es produís en qualsevol altre grup humà, la resposta segurament no seria tan tèbia.
Tots els grups d’edat estan afectats; dones joves, adultes, majors; totes intentant
defensar-se; de fet, el 76% de les trucades de denúncia al 016 són realitzades per la
mateixa víctima.
Hem de posar fi a aquesta xacra social amb un ferm compromís de les institucions per
aconseguir una societat democràtica lliure de violència de gènere, que garantesqui una
resposta efectiva a les dones i menors afectats. Avançar cap a un gran pacte per eradicar
la violència contra les dones.
Elevam aquestes propostes al Ple, assumint el nostre compromís com a Administració
local i instam el Govern de l’Estat i el Govern Balear a adoptar i promoure un acord social,
polític i institucional contra la violència de gènere, en els termes següents:
ACORDS
L’Ajuntament de Maó condemna unànimement la violència de gènere en totes les
seves formes, i la seva eradicació és una prioritat en l’agenda política i institucional.

1.
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L’Ajuntament de Maó insta el Govern de l’Estat i el Govern Balear a no reduir
pressupostos, programes, actuacions i serveis dirigits a combatre la violència de
gènere, i a crear-ne altres de nous.
L’Ajuntament de Maó es compromet a centrar els seus recursos econòmics, materials i
humans per aconseguir la igualtat real. A posar serveis, pressupost i recursos per
combatre la violència de gènere.
L’Ajuntament de Maó es compromet, des dels serveis municipals, a seguir adoptant i
ampliant mesures que afavoreixin la igualtat i contribueixin a prevenir la violència de
gènere.
L’Ajuntament de Maó es compromet a realitzar campanyes permanents contra la
violència de gènere en totes les seves manifestacions, no permetent en els mitjans
de comunicació municipals cap manifestació sexista i estereotipada sobre les
dones.
L’Ajuntament de Maó es compromet a impulsar plans educatius, en col·laboració amb
els centres del municipi, basats en la igualtat, el respecte, la llibertat, l’autonomia, la
corresponsabilitat i contra la violència de gènere.
L’Ajuntament de Maó insta el Govern de l’Estat i el Govern Balear perquè en el
currículum educatiu s’inclogui la formació específica en igualtat, educació
afectivosexual i prevenció de violència de gènere.
L’Ajuntament de Maó insta el Govern d’Espanya a complir el Conveni del Consell
d’Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència.
L’Ajuntament de Maó exigeix al Govern d’Espanya un Pacte contra la Violència de
Gènere.
L’Ajuntament de Maó exigeix al Govern Balear el desenvolupament d’un Pacte contra
la Violència de Gènere i la Xarxa de Municipis Lliures de Violència Masclista.
L’Ajuntament de Maó es compromet a la realització d’un Pacte Local contra la Violència
de Gènere.
L’Ajuntament de Maó es compromet a oferir, coordinar i derivar, quan sigui necessària,
l’atenció dels menors afectats per situacions de violència de gènere.
L’Ajuntament de Maó eleva aquests acords de Ple al Govern de l’Estat, al Govern
Balear i assumeix els que, com a institució local, li corresponen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Sr. Pons, d’Ara Maó, explica i defensa la proposta presentada pels grups municipals
d’Ara Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol.

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: El gènere, com a concepte, es pot tractar des de diferents àmbits;
en aquesta ocasió, atesa la brevetat del temps, voldria rallar del més proper, el que més
ens afecta directament, que és el sociocultural. Quan es parla de gènere, es parla d’abús
versus vulnerabilitat; el rebuig i l’agressió física o psicològica a una persona o grup, per la
seva identitat genèrica, i la vulnerabilitat que se’n deriva, és, desgraciadament, un tema
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quotidià en el mitjà en què vivim. No s’ha de recórrer a pràctiques tan òbvies i criticades
respecte a la dona, com són les que es deriven dels costums de l’Islam, polítiques xineses,
perquè aquí, a la nostra societat, hi ha persones que pateixen vexacions i agressions a
causa de la identitat com a dona o home; no m’agrada que sigui només violència contra la
dona, crec que també existeix en els dos sexes. Tal vegada, sense anar més enfora, a la
porta del costat podem trobar violència de parella, violència familiar, és a dir,
maltractament físic o psicològic de qualque membre dominant, en moltes ocasions el pare,
sobre el nucli familiar, i açò influeix sobre els fillets, els avis, que acostumen a ser,
juntament amb les dones, els grups més vulnerables. També xerram de la violència de
gènere quan ens referim a abusos com el bullying, el mobbing, relacionats amb els casos
cada vegada més patents d’assetjament escolar i laboral. “T’he matat perquè ets dona,
filleta, vella, diferent”, al final equival a dir que “et maltract perquè ets dèbil, perquè puc
abusar de tu”. Açò és similar al terrorisme; cap terrorisme és admissible, cap abús és
desitjable, aplaudible; i molt manco quan, a través de la por i la força, es minva
violentament la llibertat de la persona i es fereix el més íntim, que és la dignitat. Per més
poderós que sigui l’abusador, la violència de gènere és un delicte, lesiona greument la
identitat de la víctima i arriba a tenir conseqüències, que van des de greus a mortals, i que
arriben fins a les fronteres de la llar, col·legi, lloc de feina, lesionant severament la societat
i a cadascun de nosaltres. Així idò, en xerrar de violència de gènere ens endinsam
directament en dos temes que danyen profundament la dignitat humana: la identitat de la
persona i la seva llibertat; no podem conformar-nos amb el rebuig a la violència o
escudar-nos darrera un activisme mal entès; hem d’actuar amb eficàcia, recolzant,
acompanyant, assessorant i protegint les víctimes; i, sobretot, procurant-los justícia i tots
els mitjans necessaris per recuperar la seva integritat. Des de Ciudadanos ens feim ressò
de l’Organització de les Nacions Unides i de la campanya internacional per posar fi a la
violència contra les dones, filletes, que ens interpel·la com a éssers humans i,
especialment, com a servidors públics, a respondre a la confiança que ens ha dipositat la
ciutadania pel dret i el deure d’oferir una vida digna a la dona i a la societat.
SR. GELABERT DEL PP: Nosaltres el que volem fer és una aportació testimonial;
evidentment, estem a favor d’aquestes iniciatives. La lluita contra la violència de gènere no
la veiem, en cap cas, com un compromís, sinó com una obligació; però no només dels qui
som aquí, dalt la Sala, a una Administració pública, sinó com una obligació de cadascú de
nosaltres, i que s’ha de complir dia a dia. Les estadístiques no acompanyen, açò ho
sabem; i ja no es pot fer res per les 800 dones assassinades des del 2001 i pels milers de
víctimes que hi ha hagut abans, i que moltes d’aquestes han estat silenciades, no només
per l’acceptació passiva de la societat, sinó per por al què diran o, simplement, per la
foscor d’un temps que volem pensar que forma part del passat. Aquest és un tema molt
delicat, que no ha de servir, en cap cas, com a arma política, sinó que ha de servir per
conscienciar de forma comuna i crear actuacions comunes pel bé de la societat. No només
ens ha de preocupar l’apartat estadístic, sinó la realitat del dia a dia; sabem que en
aquesta societat, on s’incrementen les facilitats tecnològiques, es dóna una falsa sensació
de modernitat; i que hi queden restes socials d’èpoques passades, comportaments que, en
cap cas, poden ser admesos i que s’han d’eliminar. No hem de ser frívols i mostrar només
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preocupació per aquesta xacra de la societat, en uns dies tan assenyalats i de forma
puntual, sinó que se n’ha de fer un seguiment constant, diari; aquest tipus de violència
inclou, a part de morts, insults, agressions i tot tipus d’abús, psicològic, entre altres.
Tampoc no podem obviar el maltractament de dones cap a homes, molt menor
estadísticament, però també present a la societat, així com la violència que s’exerceix
sobre els nens. En aquest punt, també comentar que ahir hi va haver un cas d’una dona
que va matar la seva parella, fet que també s’ha de tenir en compte; sabem que,
estadísticament, aquests són casos molt minoritaris, però s’han de tenir també en compte
aquestes dades. És cert que nosaltres, els 21 regidors de l’Ajuntament de Maó-Mahón,
tenim la responsabilitat cap a la societat, que no podem obviar i que no podem excusar
amb la manca de recursos. L’anterior equip de govern va prendre algunes mesures, com el
Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, instrument que serveix per concretar
objectius, àmbits i mesures d’actuació, així com la incorporació al Projecte Ariadna, un
projecte d’acció per a la recuperació integral de les víctimes de violència de gènere i
millora de la coordinació institucional, que va dotar la ciutat amb una figura en comú,
qualificada, per millorar la resposta unificada i personalitzada cap a la dona. Confiam que
aquesta voluntat de treballar pel bé de la dona i fer front a qualsevol tipus d’injustícia es
mantengui, com a mínim, i amb aquest compromís ens posam a disposició de l’equip de
govern.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Les seves intervencions han demostrat que, efectivament, hi
queda molta feina a fer per eradicar la violència de gènere. Vam dir que eliminaríem el
paràgraf que diu: “A Espanya encara es permeten declaracions d’alts càrrecs que
potencien la misogínia, que perpetuen estereotips contra les dones que reforcen la
violència cap a elles, les modificacions de la Llei de l’avortament, algunes declaracions de
l’Església, algunes sentències judicials a favor de l’assetjament sexual, assassinats que no
paren, proteccions que no arriben, divorcis que no poden realitzar-se per falta de diners,
un llenguatge institucional cada vegada més masclista, programes de televisió que
potencien la desigualtat, subvencions a l’educació segregada per sexes, desmantellament
d’organismes d’igualtat i de recursos públics, etc. Aquestes actuacions no beneficien gens
la disminució de la violència de gènere”.
La Sra. Reynés manifesta l’adhesió del seu grup a la proposta, per la qual cosa la votaran
a favor.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada, per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat
dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació.
A continuació, la Sra. alcaldessa explica que, abans de passar al bloc de precs i
preguntes, s’ha de tractar un assumpte per la via d’urgència; i, per tant, abans d’entrar en
el seu fons, el que és procedent és la votació de la urgència, com a requisit previ per a la
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seva inclusió a l’ordre del dia.
14. Pròrroga del contracte d’arrendament del local situat al c/ Sant Roc, 16, de Maó,
destinat a les dependències dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament (Exp.
SG4015JC0045)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a l’ordre
del dia l’assumpte “Pròrroga del contracte d’arrendament del local situat al c/ Sant Roc, 16,
de Maó, destinat a les dependències dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament (Exp.
SG4015JC0045)”, consistent en el fet que aquest contracte acaba, si no es prorroga, el dia
5 de desembre de 2015, que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació, el Ple municipal, per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Hisenda, acorda:
APROVAR la pròrroga del contracte d’arrendament del local situat al carrer Sant Roc, 16,
de Maó, destinat a dependències dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, que es va
adjudicar al Sr. ACISCLO DOMÍNGUEZ PALOMERO, amb DNI 41466143H, durant un
termini de DOS ANYS, des del 5 de desembre de 2015 fins al 5 de desembre de 2017, de
conformitat amb l’establert en el pacte 2n del plec de clàusules que regeix aquesta
contractació i amb les mateixes condicions que en el contracte inicial, i tenint en compte,
també, la modificació d’aquest contracte, aprovada pel Ple municipal, en sessió de data
29/08/2011.
El preu mensual que es pagarà per aquest arrendament que es prorroga serà de MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (1.857,62
euros/mes), que s’incrementarà amb l’IVA al tipus del 21%, per import de 390,10 euros,
resultant un import total mensual de DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (2.247,72 euros/mes).

Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat, per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.

15. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal del PP sobre actes de Ple i de Junta de Govern
en format digital (SG3215PR0035)
Les administracions publiques estan fent una aposta real per una millor eficiència en la
55

PLE MUNICIPAL, DIA: 26 - 11 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

tramitació i en la simplificació dels tràmits administratius, on les noves tecnologies juguen
un paper important. Açò permet també una major transparència, ja que es poden posar a
l’abast de la ciutadania documents i tràmits administratius que permeten gestionar des de
diferents llocs la relació entre administrat i administració. En aquest sentit, molt recentment
el Ple de l’Ajuntament de Maó aprovava una moció que anava en aquest sentit: més
transparència, més participació social.
En aquesta línia, tots els regidors rebem còpia de les actes del plens i de les juntes de
govern en format paper, per poder fer el seguiment dels temes tractats en aquests òrgans
de govern. Tot i que és necessari aquest format, no deixa de suposar una important
despesa de paper. Si els regidors rebéssim les actes –una vegada aprovades- en format
digital, suposaria un estalvi en molts sentits i també suposaria una millora en el servei que
l’Ajuntament dóna a la ciutadania, ja que podrien estar també disponibles en format digital
a la web en un termini adequat a l’actualitat del dia a dia municipal.
En aquest sentit, el Grup Popular presenta el següent prec:
Que se’ns passin les còpies de les actes dels plens i de les juntes de govern en format
digital a tots els regidors de la corporació, una vegada s’hagin aprovat
definitivament.
Que es pengin a la pagina web de l’Ajuntament, en un lloc visible per a tothom, les
actes dels plens i de les juntes de govern.

1.

2.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: No tenim cap problema, i així ho farem; quan estiguin aprovades
les actes, s’enviaran als regidors en format digital. Només cal recordar una cosa: no s’han
de confondre actes de Ple amb actes de Junta de Govern Local; les actes de Ple són
públiques, les actes de Junta de Govern no ho són; però no és per manca de
transparència, sinó perquè la llei ho impedeix. Nosaltres ho vam demanar als Serveis
Jurídics i ens van dir, categòricament, que les actes de la Junta de Govern no són
públiques, perquè hi ha dades que són de gent que interactua amb l’Ajuntament i que
s’han de protegir; els regidors sí tenim dret a veure el contingut d’aquestes actes, però,
com a regidors, tenim tota una sèrie de responsabilitats; i si vostès pengen les actes de
Junta de Govern Local a la web, sàpiguen que, categòricament, això està prohibit per la
Llei de protecció de dades. En el segon punt, vostès demanen que es pengin a la web les
actes dels plens i de les juntes de govern local; les actes de les juntes de govern local,
com els he dit, no es poden penjar a la web; sí que es poden penjar les actes de Ple. A
més a més, vostès diuen que es pengin les actes a un lloc visible i, fins ara, un entrava a
Ajuntament de Maó, pitjava Ajuntament, Ple municipal, i sortien les actes; ara tenim també,
a part d’aquest camí, el Portal de l’empleat, actes íntegres, pitges i es tornen a obrir. No
sé com fer-les més visibles; potser posant només un enllaç que digui “actes”. I només açò,
que les actes de Junta de Govern no les podrem penjar a la web, perquè no són públiques,
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i la llei ho impedeix.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre l’acte institucional del 17 de
gener (SG3215PR0032)
En relación a la noticia aparecida en el Diario Menorca sobre la supresión del acto
institucional días previos a Sant Antoni, recuperado y realizado estos tres últimos años en
la plaza Conquista frente al monumento de Alfonso III.
Queremos trasladar a la alcaldesa las siguientes preguntas:
¿Se confirma la no celebración del acto?
En caso afirmativo: ¿Qué motivos conllevan a la cancelación de un acto celebrado hasta
finales del siglo XIX y recuperado en la actualidad?
¿Se plantea algún otro acto institucional?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: M’hagués agradat dur el retall de premsa, no hi he pensat. No vaig
dir que suprimiríem l’acte, vaig dir que estàvem revisant els actes. Per tant, no es pot
confirmar la no celebració de l’acte, perquè, en aquests moments, s’està redactant el
programa d’actes, i encara està una mica pendent de confirmar tot. Davant d’açò, les altres
dues preguntes no tenen raó de ser, perquè, com dic, encara no està tancat el programa
d’actes de Sant Antoni.
SRA. REYNÉS DEL PP: Nosaltres el que fèiem era traslladar una petició d’un ciutadà, que
ho va veure a la premsa, i nosaltres també ho vam veure; traslladam a l’alcaldessa la
preocupació, en qualsevol cas, de si es cancel·laria o no es cancel·laria.
SRA. ALCALDESSA: És un tema que hem d’acabar de discutir.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre l’aplicació de la Llei de
racionalització i sostebinilitat de l’Administració local (SG3215PR0033)
El 3 de octubre, se mandó una circular desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a todos los Ayuntamientos, donde se aclaraba como debía actuarse para solicitar
el traspaso de competencias que actualmente prestan las Entidades Locales, relativas a la
atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, y que podrían ser asumidas
por las Comunidades Autónomas.
En esta circular se informaba que dichas competencias estarán supeditadas a un proceso
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de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema
de financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que por tanto, mientras no sean
aprobadas dichas normas reguladoras, las competencias referidas en la citada Ley, en
cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán
continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos.
Por todo ello, preguntamos a la Sra. alcaldesa:
¿Han obtenido respuesta del Govern Balear a la petición realizada por el equipo de
gobierno sobre la delegación de competencias solicitadas? Si la respuesta es
negativa y por la importancia del tema, suponemos que aprovechando la visita de la
presidenta del Govern Balear la semana pasada, la alcaldesa le debió preguntar al
respecto. ¿Cuál fue su respuesta, en el caso de que la hubiera?
¿Cómo afectará tal hecho a los presupuestos que está elaborando el equipo de
gobierno para el 2016?

-

-

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: No, encara no hem rebut resposta del Govern Balear sobre
aquest tema. Quan vam presentar el Pla economicofinancer, ja vam dir que érem molt
escèptics amb les possibilitats reals d’aplicació d’aquesta Llei, perquè estava envoltada de
molta polèmica, envoltada de recursos davant els tribunals, declaracions d’impossibilitat
d’aplicació de certes comunitats autònomes, dèficit de finançament; aquest és un tema
tèrbol; per això, nosaltres vam dir que érem molt prudents quant al mateix. Ara resulta que
rebem una nota, sorprèn de qui és, sorprèn que sigui d’un secretari d’Estat
d’Administracions Públiques; però no deixa de ser una nota que interpreta una llei; tots els
juristes tenen interpretacions sobre les lleis. Evidentment, una nota no canvia una llei;
nosaltres som molt prudents en aquest tema, i ho continuarem sent. Com afecta aquest fet
als Pressupostos de 2016?; ja vaig dir que tenia molts dubtes que aquesta llei es pogués
arribar a aplicar, i em fa molta ràbia haver tingut raó quant a aquest tema, perquè açò
demostra que no anàvem mal encaminats. Els Pressupostos de 2016 d’aquest equip de
govern segueixen el mateix principi de prudència que vam exposar per a la redacció del
Pla econòmicofinancer, i, per tant, no han patit cap trasbals, ni cap modificació d’última
hora. No coneixem el futur, i hi continuarem treballant.
SRA. REYNÉS DEL PP: No sé si li devia fer algun comentari a la presidenta sobre el tema,
que és prou important.
SRA. ALCALDESSA: A la reunió amb la presidenta vam tractar moltíssims de temes, tots
els que teníem damunt la taula. Malauradament, sempre hi manca temps per discutir en
profunditat, com vostè, Sra. Reynés, segurament sap moltíssim millor que jo; però sí que
ella estava perfectament al dia que s’havia demanat la delegació de competències, i ens
va dir que, en el seu dia, quan s’hagi analitzat, ens respondrien.
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre els llums de Nadal
(SG3215PR0034)
S’atraquen les festes nadalenques, i hem pogut saber, tant per comentaris amb
comerciants, com per declaracions de l’alcaldessa a la premsa, que aquest Nadal l’equip
de govern continua amb la feina feta, si bé aclareix que enguany s’instal·laran llums de
Nadal a diferents barriades.
Volem recordar que l’anterior equip de govern va tenir en compte aquest fet, i les barriades
i carrers de ses Vinyes, Fort de l’Eau, av. Menorca, av. Josep Maria Quadrado, Sant
Climent, Llucmaçanes, Camí des Castell, pl. Miranda, pl. Príncep, Sant Roc, Sant Manuel,
així com el centre històric del municipi ja van tenir, al llarg dels darrers quatre anys, llums
de Nadal.
Per la qual cosa demanam a la Sra. alcaldessa:
A quins carrers o barriades pensen ampliar la instal·lació dels llums de Nadal?
Segons ens van comunicar alguns comerciants, des de l’equip de govern se’ls va
informar que els llums d’enguany ja estaven triats i contractats per l’anterior equip
de govern. Pot l’alcaldessa confirmar aquest fet?

-

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Ainsa explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: En relació als llums de Nadal, a part dels llocs enumerats a
la seva pregunta, n’hem ampliat la col·locació en alguns indrets més. De moment, n’hi
haurà a la plaça Eivissa, a la plaça Sant Roc, a la plaça Molí des Pla, al carrer Amazònia,
de Malbúger, al carrer Picasso i, probablement, en algun altre lloc, que encara estem
acabant de concretar. En relació a la segona part de la seva pregunta, dir-los que en el
mes de juliol, quan nosaltres vam entrar, pràcticament ja hi havia un pressupost dels llums
de Nadal per a cada un dels carrers; un pressupost que, li puc dir, Sr. Ainsa, que, en cap
moment, va ser sol·licitat per cap membre d’aquest equip de govern, i açò és únicament el
que nosaltres hem fet constar.
SR. AINSA DEL PP: Supòs que vostès n’hauran trobat d’altres, de pressupostos, i no ho
hauran fet tot; vull dir que no crec que pugui anar vostè, Sra. Membrive, a una reunió de
comerciants i els pugui dir que la feina l’han trobada feta; evidentment, la feina la van
trobar iniciada, com no podia ser d’una altra manera, perquè nosaltres intentàvem de cada
any avançar, perquè és un tema que ens preocupava, i cada any ens adonàvem que
sempre fèiem tard. Però no és el mateix trobar uns pressupostos que dir als comerciants
que aquests llums ja estaven contractats quan vostès van arribar al govern; hi ha una gran
diferència.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: En cap moment li he dit, Sr. Ainsa, que nosaltres
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haguéssim comentat que açò estava contractat; en cap moment; li he dit que el pressupost
hi era i que aquest pressupost és el que nosaltres hem fet servir; i l’any que ve sí que és
cert que farem com vostès, començarem més prest a preparar tota la feina de cara a
Nadal.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.45 hores del dia
26-11-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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