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Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 9.00 hores del dia 18-122015, 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. Actes anteriors
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a les
actes de les sessions anteriors, realitzades els dies 21 i 23 de novembre de 2015.
No havent-hi cap rectificació, s’aproven les actes anteriors, per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
No n’hi va haver.
3. Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 24-11-2015, relatiu a les resolucions
adoptades per la presidenta de la corporació, contràries a les discrepàncies fiscals
efectuades; exercici 2014 (Exp. SG4415TC0196)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l'informe d'Intervenció
municipal de data 24 de novembre de 2015, relatiu a les resolucions adoptades per la
presidenta de la corporació, contràries a les discrepàncies fiscals efectuades; exercici 2014;
que és del tenor literal següent:
“ASUNTO: RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN CONTRARIAS A LOS
REPAROS FISCALES EFECTUADOS, EJERCICIO 2014
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante,
LRSAL), ha modificado los artículos del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), que regulan los distintos informes que la
Intervención municipal debe poner en conocimiento del Pleno.
Varios de esos informes tienen carácter anual, sin perjuicio de su tramitación simultánea, así:
a)

El artículo 213 del TRLRHL modificado por la LRSAL, establece:

“Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la
Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada
ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior".
b)

El artículo 218 del TRLRHL modificado por la LRSAL, establece:

"1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia
de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su
resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la
tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por
el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.
El informe se circunscribe a lo señalado en el punto 1 del artículo 218 TRLRHL; no incluye, por tanto, las
resoluciones adoptadas por el Pleno, las cuales, de conformidad con la Instrucción sobre la información y
documentación a remitir al Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de
Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los Interventores
(acuerdo del Pleno del Tribunal de 30 de junio de 2015, BOE 17 de julio 2015), se remiten telemáticamente al
mismo.
Resoluciones y anomalías art. 218.1 TRLRHL:
FECHA

EXPEDIENTE / ASUNTO

IMPORTE

MOTIVO

1.21/03/2014

SG2214CT0010/complemento especial
disponibilidad

118.989

No valoración previa. Omisión
requisitos esenciales.

2.22/03/2014

SG2214CT0016/complemento especial
disponibilidad. M. Pons Fontanals

1.963,50

No dotación presupuestaria. Omisión
requisitos esenciales.

3.15/04/2015

SG2214CT0012/retribuciones policía

99.961,10

4.28/04/2014

SG2214HE0003/horas extras policía

13.133,65 Improcedencia

5.22/05/2014

SG2214CT0006/complemento especial
disponibilidad. R. Bassa

3.525.39

No valoración previa. Omisión
requisitos esenciales

6.22/05/2014

SG2214CT007/complemento especial disponib. I.
Manzano

2.417.39

No dotación presupuestaria. Omisión
requisitos esenciales

7.22/05/2014

SG2214CT0014/complemento especial disponib.
M. Mascaró

6.305,35

No valoración previa. Omisión
requisitos esenciales

8.23/05/2014

SG2214CT0015/complemento especial disponib.
M. Mercadal

1.963,50

No dotación presupuestaria. Omisión
requisitos esenciales.

9.23/05/2014

SG2214CT0004/complemento disponibilidad
tesorera

Incremento retributivo limitado por
3.567,08 LPGE 2014. Omisión
trámites esenciales.

10.05/06/2014

SG4713TR0027/contrata recaudación

Incremento retributivo limitado por
LPGE 2014. Complemento redundante.

2.904.000,00 Gasto e IVA soportado innecesario
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11.17/07/2014

CM2113CO0003/monetización convenio
urbanístico

232.125,59

No apremio en fecha. Pérdida recargo
e intereses.

La Presidenta de la Corporación puede presentar informe justificativo de su actuación”.

A continuació, la Sra. alcaldessa indica que els punts 4, 5 i 6 de l’ordre del dia seran tractats
conjuntament, de manera que, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt amb posterior votació separada.
4. Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Sínia la Plana, CB, segons art. 4.7.c de
l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0111)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat realitzada per “SÍNIA LA PLANA CB”,
amb NIF E07866072, a l’immoble ubicat al c/ Camí des Castell, 84, 01, baixos A, de Maó,
destinat a aparcament públic.
I atorgar una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2016
quant a l’immoble amb referència cadastral 8560804FE0186S0001ZD, prevista a l’article 4.7.c
de l’Ordenança fiscal reguladora d’aquests impost.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions, resulta aprovat per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació.
5. Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Casal Català de Menorca, segons art. 4.7.b
de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0114)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat realitzada per “CASAL CATALÀ DE
MENORCA”, amb NIF G07520679, als immobles ubicats al c/ Miquel de Verí, 42, 01, Baixos 01, i
c/ Miquel de Verí, 42 B, de Maó.
I atorgar una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns Immobles 2016
quant
als
immobles
amb
referència
cadastral
7564718FE0176S0001IO
i
7564719FE0176S0001JO, prevista a l’article 4.7.b de l’Ordenança fiscal reguladora d’aquest
impost.
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Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions, resulta aprovat per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació.
6. Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Club de Tenis Mahón, segons art. 4.7.a de
l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0108)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat realitzada per “CLUB DE TENIS
MAHON”, amb NIF G07154297, a l’immoble ubicat al camí de Trepucó, 4, de Maó.
I atorgar una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2016
quant a l’immoble amb referència cadastral 000451500FE01D0001AD, prevista a l’article 4.7.a
de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, després del torn conjunt d’intervencions, resulta aprovat per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació.
Obert el torn conjunt d’intervencions quant als punts 4, 5 i 6 de l’ordre del dia, es van produir
les següents:
SRA. REYNÉS DEL PP: Només per dir que crec que és de llei reconèixer que, quan nosaltres
vam arribar a l’Ajuntament de Maó, hi havia entitats que reclamaven la bonificació de l’IBI i
nosaltres vam fer feina amb aquesta ordenança per tal que fos possible que tinguessin
aquesta bonificació. Supòs que, en propers plens, aprovarem altres bonificacions d’IBI a favor
d’altres entitats; expressar la nostra satisfacció perquè realment se’n puguin beneficiar.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres sempre deim que les coses que s’han fet bé i que són positives
per a la ciutat es continuaran fent; per tant, ens felicitam tots en el sentit que aquest camí
s’hagués començat en altres moments i que nosaltres el puguem continuar.
Seguidament, la Sra. alcaldessa indica que els punts 7 i 8 de l’ordre del dia es tractaran
conjuntament, de manera que, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt amb posterior votació separada.
7. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns
immobles. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG4215MA0001)
De conformitat amb els dictàmens de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda
de dates 10 i 14 de desembre de 2015, el Ple municipal, en sessió ordinària de dia 18 de
desembre de 2015, acorda:
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PRIMER. Desestimar les reclamacions presentades que a continuació es relacionen, de
conformitat amb els informes del responsable dels Serveis Econòmics de dates 10 i 14 de
desembre de 2015, atès que cap d’aquestes invoca ni acredita l’incompliment de cap norma
reguladora de l’impost i que la modificació del tipus impositiu aplicable a l’Impost de béns
immobles és una competència discrecional de les administracions locals, sempre que no se
superi el tipus màxim establert a l’article 72 de l’RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, que permet un tipus de fins a l’1,10 per cent en el cas
d’immobles urbans i del 0,90 per cent en el cas d’immobles de naturalesa rústica.
Reclamacions que es desestimen
Núm. Reg.

Data/Hora

14378
14551
14552
14677
14857
14864
14865
14866
14884
14886
14887
14888
14907
14908
14915
14916
14950
15056
15062
15067
15072
15078
15139
15141
15163
15206
15207
15304
15305
15306
15308
15309

10/11/2015 12:42
12/11/2015 11:16
12/11/2015 11:19
13/11/2015 12:45
17/11/2015 8:23
17/11/2015 9:12
17/11/2015 9:13
17/11/2015 9:13
17/11/2015 10:25
17/11/2015 10:42
17/11/2015 10:43
17/11/2015 10:44
17/11/2015 11:46
17/11/2015 11:47
17/11/2015 12:20
17/11/2015 12:21
17/11/2015 13:53
18/11/2015 10:26
18/11/2015 10:58
18/11/2015 11:28
18/11/2015 11:44
18/11/2015 12:04
19/11/2015 10:48
19/11/2015 10:49
19/11/2015 12:39
20/11/2015 11:03
20/11/2015 11:06
23/11/2015 10:31
23/11/2015 10:32
23/11/2015 10:33
23/11/2015 10:47
23/11/2015 10:48

Nom persona interessada
ANTON PACHECO MAQUEDA JOSE LUIS
OMAS CABRILS SL
GARC CALA LLONGA CONSTRUCCIONES SL
ESPAÑA MONTESDEOCA JUAN ANTONIO
CARDONA SEGUI ENRIQUE
PONS PONS MIGUEL
PONS ALONSO JOSE MIGUEL
PONS ALONSO JOSE MIGUEL
TULJAK BARRETO CLAUDIO ANDRES
PROMOTORA MONTSERDA SL
VILARET 2002 SA
CARRERAS BOTI MARGARITA
REYNES GELABERT JUAN
GARCIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA
SEGUI CHINCHILLA JOSE IGNACIO
SALOM SANTA MARIA JUANA ANTONIA
MUS VIDAL MAGDALENA
BARRINGTON SEARS JOHN
ASOC PROP LA SOLANA I CALA SANT ANTONI
CARRION ORFILA CATALINA
JONES JEREMY VAUGHAN MAYO
MOLL ADAN ANA
SANZ CARRETERO OLGA
SANZ CARRETERO ESTHER
CARRERAS BOTI JUANA MARIA
CARRERAS PONS JOSEFA IGNACIA
GRUPO WYX SA
SITGES PONS ANA
CARDONA INCERTIS ITZIAR
CARLES SITGES MARGARITA
DE OLIVES MERCADAL MARIA ANTONIA
DE OLIVES MERCADAL MARIA DEL CARMEN
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15310
15341
15370
15371
15431
15432
15482
15483
15484
15485
15486
15487
15488
15490
15491
15492
15560
15561
15562
15563
15564
15565
15607
15608
15609
15623
15624
15625
15626
15627
15628
15629
15632
15634
15635
15646
15648
15670
15692
15693
15694
15695
15696
15697

23/11/2015 10:49
24/11/2015 6:51
24/11/2015 9:57
24/11/2015 9:59
25/11/2015 10:46
25/11/2015 10:48
26/11/2015 11:25
26/11/2015 11:26
26/11/2015 11:26
26/11/2015 11:27
26/11/2015 11:28
26/11/2015 11:29
26/11/2015 11:30
26/11/2015 11:31
26/11/2015 11:31
26/11/2015 11:33
27/11/2015 13:21
27/11/2015 13:23
27/11/2015 13:24
27/11/2015 13:25
27/11/2015 13:25
27/11/2015 13:26
30/11/2015 10:57
30/11/2015 10:58
30/11/2015 11:00
30/11/2015 12:21
30/11/2015 12:22
30/11/2015 12:23
30/11/2015 12:24
30/11/2015 12:26
30/11/2015 12:30
30/11/2015 12:31
30/11/2015 12:34
30/11/2015 12:35
30/11/2015 12:35
30/11/2015 13:39
30/11/2015 13:46
01/12/2015 8:53
01/12/2015 11:33
01/12/2015 11:34
01/12/2015 11:36
01/12/2015 11:39
01/12/2015 11:39
01/12/2015 11:40

DE OLIVES MERCADAL MARIA PILAR
PONS SANCHEZ RITA
PIME – MENORCA
BUTTERFIELD JONATHAN WEST HUGUES
MESQUIDA SOLER MAGDALENA
SUAREZ GONZALEZ NEMESIO JOSE
WARNER JANE BARBARA
WARNER JANE BARBARA
WARNER JANE BARBARA
WARNER DAVID IAN
WARNER DAVID IAN
TRUELOVE ANDREY ROY
TRUELOVE ANDREY ROY
TRUELOVE ALISON JANE
TRUELOVE ALISON JANE
ALFORD JEFFREY JAMES
JOSE MANUEL DE OLIVES MERCADAL Y CIA CB
DE OLIVES MANUEL DE VILLENA M PATRI
ULLDEMOLINS VIDAL JOSE MARIA
MARISCAL RAMIREZ MANUEL
CARRERAS SINTES BENITA MILAGROS
OLEANO CARRERAS MARIA DEL PILAR
MORRO FARRES JUAN
REVUELTA MIR CRISTINA
ASOCIACION PROPIETARIOS SANT ANTONI
ASSOCIACIÓ PROPIETARIS DE CALA LLONGA
DUFFAIN ROSALEEN MARY
WEST LYNDON JAMES
VIDAL PERUCHO MARIA DEL CARMEN
WILKINS PAUL RICHARD
VON DER HEYDEN SVEN
RICART OLIVIER PIERRE
START ROBIN JAMES
START PETER WILLIAM
FUSTER DE CARULLA JOAQUIN MARIA
QUETGLAS DEONATO MAGDALENA
HATCH MAGGIE
ROUANET MARTINEZ HENRI MARC
ARCHER ANTONY BERNARD
ARCHER JUDITH ANNE
WEATHERER ALAN JOSEPH
BARBER DUNCAN ROY
DEVENISH SMITH MARGUERITA MARIA
BAXTER DAVID
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15698
15699
15700
15701
15702
15722
15733
15734
15737
15767
15768
15771
15774
15849
15850
15859
15860
15861
15862
15863
15864
15865
15866
15867
15868
15869
15870
15871
15872
15873
15874
15875
15876
15878
15882
15883
15897
15920
15921
15922
15923
15927
15928
15944

01/12/2015 11:41
01/12/2015 11:43
01/12/2015 11:44
01/12/2015 11:45
01/12/2015 11:46
01/12/2015 12:59
01/12/2015 13:37
01/12/2015 13:38
01/12/2015 13:41
02/12/2015 10:28
02/12/2015 10:28
02/12/2015 10:40
02/12/2015 11:10
03/12/2015 10:41
03/12/2015 10:45
03/12/2015 11:36
03/12/2015 11:37
03/12/2015 11:38
03/12/2015 11:38
03/12/2015 11:38
03/12/2015 11:38
03/12/2015 11:39
03/12/2015 11:39
03/12/2015 11:39
03/12/2015 11:40
03/12/2015 11:40
03/12/2015 11:40
03/12/2015 11:41
03/12/2015 11:41
03/12/2015 11:41
03/12/2015 11:42
03/12/2015 11:43
03/12/2015 11:44
03/12/2015 11:54
03/12/2015 12:54
03/12/2015 12:54
03/12/2015 13:40
04/12/2015 10:06
04/12/2015 10:11
04/12/2015 10:12
04/12/2015 10:14
04/12/2015 10:49
04/12/2015 10:50
04/12/2015 12:03

TEBAR KAREN SIBYLLE
MILNER ANDREW JOHN
MATHEWS GEOFFREY
REEVES ROGER PAUL
DOYLE MARY CHRISTINE
LOPEZ PONS MILAGROS
LANDA VICENTE MARIA VICTORIA
CARRERAS PONS LORENZO
INMOBILIARIA LANDITA SL
SARIES LIMITED
SANDERS MELVYN GRAHAM
VIDAL BENDITO MARIA ANGELES
BYRNE ANDREW JOLYON
FOX STEPHEN WILLIAN
MUIR IAN ANGUS
SINTES GONZALEZ YOLANDA
MONTAÑES SINTES MONICA
OLIVERAS CASADEVALL M ROSA
MONTAÑES LOSA LEONARDO
OLIVARES D'ANGELO MARIA DOLORES
GONZALEZ SANZ PETRA
MIR BUSTAMANTE MARIA MERCEDES
PONS ORFILA MARIA PILAR
MONTAÑES SINTES OSCAR
PONS MERCADAL MARIA ANTONIA
FEDELICH PONS MARIA GRACIA
PASCUAL TRIAY FELICIDAD
CARREÑO REXACH MARIA MERCEDES
VINENT PALLICER INES
CARRERAS TUDURI EULALIA
VILLALONGA GRANDIO MARGARITA
DEL AMO MESA MARIA LUISA
ORFILA PONS MARIA ANGELES
ALAMBILLAGA MARGALEF RAUL
SABORIDO GARCIA MAGDALENA PILAR
SALGADO GOMILA CARLOS
SINTES ORFILA JUANA MARIA
KIRK TONIA
SILENCIOS Y VISTAS SL
BROADLEY DEREK GUY LISTER
KYLE DE SMITH RUTH MARIA
VIDAL ALLES ANTONIO
LEGIDO MORRO MARIA ANGELES
RAMIREZ GOMEZ JOSE MANUEL
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15961
15963
15964
15968
15969
15971
15972
15977
15978
15979
15980
15981
15982
15983
15985
15986
15987
15988
15989
15990
15991
15993
15994
15996
15997
15998
15999
16000
16001
16002
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016

04/12/2015 13:04
04/12/2015 13:09
04/12/2015 13:11
04/12/2015 13:20
04/12/2015 13:21
04/12/2015 13:23
04/12/2015 13:24
04/12/2015 13:42
04/12/2015 13:43
04/12/2015 13:43
04/12/2015 13:44
04/12/2015 13:45
04/12/2015 13:47
04/12/2015 13:48
04/12/2015 13:49
04/12/2015 13:49
04/12/2015 13:49
04/12/2015 13:51
04/12/2015 13:52
04/12/2015 13:53
04/12/2015 13:53
04/12/2015 13:53
04/12/2015 13:54
04/12/2015 13:54
04/12/2015 13:55
04/12/2015 13:55
04/12/2015 13:56
04/12/2015 13:57
04/12/2015 13:58
04/12/2015 13:58
04/12/2015 13:59
04/12/2015 13:59
04/12/2015 13:59
04/12/2015 14:00
04/12/2015 14:00
04/12/2015 14:01
04/12/2015 14:01
04/12/2015 14:02
04/12/2015 14:02
04/12/2015 14:03
04/12/2015 14:03
04/12/2015 14:03
04/12/2015 14:04
04/12/2015 14:05

VIDAL PERUCHO MARIA DEL CARMEN
MAGUIRE MARLENE
GARE COMERCIO Y CONSTRUCCION SA
MUIR ANGUS
MILLER JUNE ROSALIND
LAPORTE JEAN JACQUES ROBERT
GREEN JOHN CHARLES
PONS ORFILA BERNARDO
CALVACHE ALCALA CARMEN
HUGUET GELABERT SONIA
ORFILA MARQUES ANA MARIA
LLAMBIAS MERCADAL JUAN
MONTERDE NICOLAU MARIA DEL CARMEN
GOMEZ GONZALEZ FERNANDO
MONJO FLORIT CRISTINA
PONS PASCUCHI JOSE
MONJO CERDA PEDRO
OLIVES SEGUI JOSE MARIA
LAFUENTE HERNANDEZ LORENZO
CORRAL ROSADO MANUEL
FLORIT BENEDETTI MARIA DEL CARMEN
DE OLIVES PONS ANTONIO
FORNALS VILLALONGA FRANCISCO
PAX DOLZ DEL CASTELLAR ALEJANDRO
VICTORY DE FEBRER CARLOS
BOSCH RODRIGUEZ FRANCISCO
SANCHEZ IGLESIAS FRANCISCO JOSE
DOLZ DEL CASTELLAR M.DE LA CONCEPCION
CAPO PONS MARGARITA ELENA
SINTES CARRERAS GERARDO
TODO SALGADO JOAQUIN
PONS VILLALONGA ANTONIO
BUSUTIL ORFILA MARIA CRISTINA
ALVAREZ ESPINETA ISABEL
PEÑIN MAYO ARGIMIRO
VIDAL BUSUTIL CRISTINA
ALEJANDRE SINTES LUIS
PUEBLA MARIN ANGELA
VIDAL CARDONA MARIO
MIR BUSTAMANTE EMILIA
REYNES SANS RAMON
CABRA MORENO MARIA LUISA
CARRERAS MIRALTA MARIA DEL CARMEN
REYNES SANS ANTONIA
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16017
16018
16019
16020
16021
16022
16023
16024
16025
16026
16027
16028
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16074
16075
16076
16077
16078
16079
16080
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16093
16094
16095
16096
16097
16099
16101
16102
16103

04/12/2015 14:05
04/12/2015 14:06
04/12/2015 14:06
04/12/2015 14:07
04/12/2015 14:09
04/12/2015 14:09
04/12/2015 14:10
04/12/2015 14:10
04/12/2015 14:10
04/12/2015 14:10
04/12/2015 14:11
04/12/2015 14:11
04/12/2015 14:11
04/12/2015 14:12
04/12/2015 14:12
04/12/2015 14:13
04/12/2015 14:13
04/12/2015 14:13
04/12/2015 14:14
04/12/2015 14:14
04/12/2015 14:15
09/12/2015 11:44
09/12/2015 11:45
09/12/2015 11:46
09/12/2015 11:47
09/12/2015 11:49
09/12/2015 11:54
09/12/2015 11:54
09/12/2015 12:08
09/12/2015 12:09
09/12/2015 12:10
09/12/2015 12:11
09/12/2015 12:12
09/12/2015 12:13
09/12/2015 12:15
09/12/2015 12:16
09/12/2015 12:18
09/12/2015 12:19
09/12/2015 12:20
09/12/2015 12:21
09/12/2015 12:23
09/12/2015 12:24
09/12/2015 12:25
09/12/2015 12:25

NICOLAU SINTES CATALINA
MANTOLAN GOMILA MONTSERRAT
VINENT MEZQUIDA BENITA CARMEN
BENAVENT KLINK TANIA
JIMENEZ SANCHEZ TRINIDAD
JIMENEZ SANCHEZ ENCARNA
VIDAL MOLL RAFAEL
GARCIA RODRIGUEZ MARIA TERESA
BISBAL RIERA RAFAEL
CARRETERO DE TOMAS EMETERIO
ABRIL CLADERA FRANCISCO
BOTELLA INSENSE MARIA DE LOS ANGELES
CARBONERO UJAQUE ASCENSIO
AINSA AGUILO MARIA JESUS
PONS VICTORI ANA
AINSA BISBAL FRANCISCO JAVIER
VILLALONGA BELTRAN JUANA
AGUILO VALLS M CARMEN
CARRETERO BOTELLA MARIA DE GRACIA
MAÑES SANAHUJA MARIA DE LA PAZ
COMPANY COTOLI ESTANISLAO
NOVAL MARTIN ELIAS VICTOR
VICTORI HUGUET VIRGINIA
NOVAL GARCIA ANA LIA
PONS PONS SANDRA
LAFUENTE MIR JUAN MANUEL
GORNES HACHERO JOSE SIMON
BOTELLA MONJO SALVADOR GABRIEL
MONJO SEGUI MARIA DE LOS ANGELES
BOTELLA MONJO MARC
BOTELLA MANTOLAN SALVADOR
SICILIA CARBONERO MIGUEL ANGEL
AINSA COLL MATEO FRANCISCO
SINTES RIUTORT LUIS
REYNES CALVACHE AGUEDA
VINENT MASCARO CRISTOBAL
ARGUIMBAU PASTOR MARIA ESTHER
ARNAL MARTINEZ MA JOSEFA
PONS ORFILA CATALINA
SINTES ROTGER OSCAR
SINTES JANER FRANCESC XAVIER
GOMILA SEGUI RAUL
GOMILA HIDALGO SUSANA
HIDALGO OLIVA FRANCISCA
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16104
16106
16107
16108
16110
16111
16112
16113
16114
16116
16117
16118
16119
16120
16121
16122
16123
16124
16125
16126
16127
16128
16129
16130
16132
16133
16134
16136
16137
16138
16139
16140
16142
16143
16144
16145
16146
16147
16149
16152
16153
16154
16155
16156

09/12/2015 12:26
09/12/2015 12:28
09/12/2015 12:32
09/12/2015 12:33
09/12/2015 12:39
09/12/2015 12:42
09/12/2015 12:43
09/12/2015 12:44
09/12/2015 12:45
09/12/2015 12:45
09/12/2015 12:46
09/12/2015 12:47
09/12/2015 12:47
09/12/2015 12:48
09/12/2015 12:49
09/12/2015 12:49
09/12/2015 12:50
09/12/2015 12:52
09/12/2015 12:53
09/12/2015 12:54
09/12/2015 12:57
09/12/2015 12:58
09/12/2015 12:58
09/12/2015 12:59
09/12/2015 13:00
09/12/2015 13:00
09/12/2015 13:01
09/12/2015 13:03
09/12/2015 13:04
09/12/2015 13:04
09/12/2015 13:05
09/12/2015 13:06
09/12/2015 13:07
09/12/2015 13:07
09/12/2015 13:08
09/12/2015 13:08
09/12/2015 13:09
09/12/2015 13:10
09/12/2015 13:13
09/12/2015 13:19
09/12/2015 13:19
09/12/2015 13:21
09/12/2015 13:22
09/12/2015 13:24

ORFILA PONS MARIA GRACIA
TRIAY MADRID EULALIA
RIVA TRIAY EVA PILAR
MARIA TEIXIDOR MARIA ELISA
CLADERA CARDONA SEBASTIAN
LLAMBIAS SEGURA JORGE
SAEZ SAEZ MARIA DEL CARMEN
CARREÑO REXACH MARIA MERCEDES
BOVER BARCELO MARGARITA
DIEGO LUARNA SONIA
MANOTA HERRERO MANUEL
MANOTA BROOKER MELISSA
CARAS RUIZ FRANCISCO
SINTES RIUTORT ESPERANZA
PARRA NARANJO BIBIANA
LEON PORTELLA GREGORIO
MASOLIVER ROCAMORA ISABEL MARIA
CASTAÑARES TOROYO CONSUELO
LAGO RODRIGUEZ MANUEL
GAVALDA CHALE TERESA
MAS FERRER ALFONSO
GIL DOVAL MANUEL
FUSTER MANRIQUE RAFAEL
CORREA RODRIGUEZ DE LA TORRE ALBERTO
BRAVO CARRILLO JUAN
BISBAL BALS ANTONIA
AERI SL
ATZO 07 SL
AGUSTIN SANCHEZ RAMOS Y OTROS CBL
JUANICO PETRUS JUAN
RUIZ RODRIGUEZ JUAN
BENEJAM PELEGRI ANTONIA
PETRUS MERCADAL MARGARITA
OLIVES BORRAS JOSE LUIS
VIDAL VILLALONGA CONSUELO GRACIA
BUSUTIL VARONA MARCELINO
ORFILA MORAGUES AMPARO
PEREZ ANA MARIA
RIVA MAYOR FRANCISCO JOSE
LEGAZ PONS ANA VIRTUDES
NAVARRO SANCHEZ ROSA MARIA
PONS ROSELLO ANTONIO
BARBER PONS JOSE MARIA
VILLATORO FERRES MARIA CARMEN
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16158
16159
16160
16161
16162
16163
16164
16165
16166
16167
16168
16169
16170
16171
16172
16173
16174
16175
16176
16177
16178
16179
16180
16181
16182
16183
16184
16185
16186
16187
16188
16189
16190
16191
16192
16193
16194
16195
16196
16197
16198
16199
16200
16201

09/12/2015 13:25
09/12/2015 13:26
09/12/2015 13:26
09/12/2015 13:27
09/12/2015 13:30
09/12/2015 13:32
09/12/2015 13:32
09/12/2015 13:33
09/12/2015 13:33
09/12/2015 13:33
09/12/2015 13:34
09/12/2015 13:34
09/12/2015 13:36
09/12/2015 13:36
09/12/2015 13:37
09/12/2015 13:37
09/12/2015 13:38
09/12/2015 13:38
09/12/2015 13:38
09/12/2015 13:39
09/12/2015 13:40
09/12/2015 13:40
09/12/2015 13:41
09/12/2015 13:42
09/12/2015 13:42
09/12/2015 13:43
09/12/2015 13:43
09/12/2015 13:44
09/12/2015 13:45
09/12/2015 13:46
09/12/2015 13:47
09/12/2015 13:48
09/12/2015 13:49
09/12/2015 13:49
09/12/2015 13:50
09/12/2015 13:51
09/12/2015 13:51
09/12/2015 13:52
09/12/2015 13:52
09/12/2015 13:52
09/12/2015 13:53
09/12/2015 13:54
09/12/2015 13:54
09/12/2015 13:55

SASTRE ARGUIMBAU ANTONIO
HERRANZ LLORENTE LUIS
TORRES HERNANDEZ M JOSEFA
MARQUES PONS CARMEN
PERALTA FRIAS SERGIO
CARRERAS SINTES ANA MARIA
ORFILA ORFILA DIEGO ROGELIO
DASI CARCELLES MANUEL
GARCIA GARRIDO JOSE LUIS
GALLARDO VIVAS ALFREDO
GOÑALONS PONS FRANCISCO
MERCADAL GALMES BARTOLOME
GODOY MARIA ELIZABETH
RECASENS LOPEZ MONTSERRAT
STJEPANOVIC BILOS RELJA
SANCHEZ ALLES MARIA ENRIQUETA
AINSA BISBAL JOAQUIN
SINTES ADRIAN TERESA
MANENT FARRE JOSEFINA
ROLLAN ROLLAN FRANCISCO
AINSA BISBAL MARIA PILAR
TUDURI LLABRES ISAAC
CARRASCO JUAN
GARCIA RIVERO CARMELO
PERIANO PONS ANA MAR
SANCHEZ LOPEZ PILAR
BISBAL CARREÑO MARIA MERCEDES
PONS FANALS EUGENIA
PINTA TENE CRISTIAN PATRICIO
COMPANY JUANICO SOFIA
NIETO PEÑA MIGUEL
JIMENEZ MARTINEZ MARIA DOLORES
JUANEDA CABRISAS ANTONIO LUIS
MERCADAL MARGARITA
PONS TUDURI JOSE
SINTES REYNES JORGE JAVIER
MANENT FARRE PEDRO
TEIXIDOR PONS LUIS
MORALES RAMOS CRISTOME
PONS PONS LORENZO
RIUDAVETS MARTI MATILDE
NUÑEZ CABALLO JUANA
HUGUET SINTES MARIA TERESA
ORTEGA HUGUET SARA
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16202
16203
16204
16206
16207
16208
16209
16210
16211
16212
16214
16215
16216
16217
16218
16292
16293
16294
16295
16296
16297
16298
16416
16417
16418
16419
16420

09/12/2015 13:55
09/12/2015 13:56
09/12/2015 13:57
09/12/2015 13:57
09/12/2015 13:58
09/12/2015 13:59
09/12/2015 13:59
09/12/2015 14:00
09/12/2015 14:00
09/12/2015 14:01
09/12/2015 14:01
09/12/2015 14:02
09/12/2015 14:02
09/12/2015 14:02
09/12/2015 14:03
10/12/2015 12:45
10/12/2015 12:45
10/12/2015 12:46
10/12/2015 12:47
10/12/2015 12:47
10/12/2015 12:48
10/12/2015 12:48
14/12/2015 11:35
14/12/2015 11:36
14/12/2015 11:37
14/12/2015 11:38
14/12/2015 11:38

SINTES PONS ANTONIO
CAMPS SINTES MARIA DE LOS ANGELES
SALOM GARRIGA JUANA MERIDA
GOMEZ BENITEZ MARIA
VALERA MEDINA MANUEL
RIUDAVETS VILLALONGA ANTONIO JUAN
PONS MANTOLAN M CARMEN
MARTINEZ GARCIA MARIA CARMEN
CUESTA MOYA JESUS ANGEL
BORRAS CARRERAS FRANCISCO
PERPIÑAN OVIEDO VIRGINIA
CARRERAS CATCHOT FERMIN
DUARTE VELAZQUEZ JUAN ANDRES
ORFILA RIPOLL MARIA MILAGROS
DIAZ SEBASTIAN MANUEL
SERRANO SOTES MARIA CARMEN
TEIXIDOR SERRANO JOSE LUIS
RICO FLORES FRANCISCA
PONS PASCUAL FELICIDAD
BARQUILLA GAGO MARINA
GALLEGO CORTES AFRICA
FEBRER QUIRUGA FRANCISCO
MARIA ISABEL ROSELLO BATALLA
ANTÒNIA MARIA PROHENS GARCIA
MARIA SAURA SAINZ
MIGUEL ANGEL CARRERAS VERDAGUER
FRANCISCA FLORIT GENESTAR

SEGON. No admetre a tràmit les reclamacions que a continuació es relacionen, per
haver-se presentat fora de termini, per no complir els requisits previstos a l’article 31 del Reial
decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la
prestació dels serveis postals, en desplegament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de
juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, que exigeix que els
escrits adreçats a les administracions públiques “es presentaran en sobre obert, a fi que a la
capçalera del primer full del document que es vulgui enviar es facin constar, amb claredat, el
nom de l’oficina i la data, el lloc, l’hora i minut de la seva admissió”, tot açò en relació amb el
que disposa l’article 38.4.C de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, segons informe del director de serveis
jurídics de data 14 de desembre de 2015.
Núm. Reg.
16286
16287
16288
16289

Data/Hora
10/12/2015 12:42
10/12/2015 12:42
10/12/2015 12:43
10/12/2015 12:43

Nom interessat
DE DELAS VIGO CLARKE JOSEFINA CATALINA
MARQUEZ CAMISON JOSE
TARRADAS PUNTI ALBERTA
RODRIGUEZ MARTIN SONIA
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16290

10/12/2015 12:44

CUBERO ALIAS TERESA MARIA

TERCER. Aprovar definitivament la modificació dels punts 1 i 2 de l’article 2 de
l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, que restaran
redactats en els termes següents:
“Article 2.
1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,67% amb caràcter general, si bé, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4 de l’article 72 del TRLRHL, anteriorment citat, s’estableixen els següents tipus
diferenciats en funció de l’ús predominant dels immobles; tipus que, en qualsevol cas,
únicament seran aplicables, com a màxim, al 10% dels immobles de cada ús:
· Ús industrial...............0,87 % a partir de 523.926 euros de valor cadastral
· Ús comercial..............0,87 % a partir de 229.461 euros de valor cadastral
· Ús turístic....................0,87 % a partir de 1.492.305 euros de valor cadastral
· Ús oficines..................0,87 % a partir de 457.435 euros de valor cadastral
· Sòl sense edificar.....0,87 % a partir de 336.535 euros de valor cadastral
2. El tipus de gravamen de l’Impost de béns immobles aplicable als béns de naturalesa rústica
queda fixat en el 0,67%.”
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 ( 6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
8. Pressupost 2016 (SG4015PT2016)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar l’expedient de Pressupost General per al 2016 de l’Ajuntament de Maó, que
ascendeix a 37.742.041,87 euros (trenta-set milions set-cents quaranta-dos mil quaranta-un
euros amb vuitanta-set cèntims) a l’Estat d’Ingressos i a 35.291.608,43 euros (trenta-cinc
milions dos-cents noranta-un mil sis-cents vuit euros amb quaranta-tres cèntims) a l’Estat de
Despeses, i presenta un superàvit de 2.450.433,44 euros (dos milions quatre-cents cinquanta
mil quatre-cents trenta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims) amb una operació de crèdit
a llarg termini, per al finançament d’inversions, per import de 2.500.000 euros (dos milions
cinc-cents mil euros).
Acompanyen l’expedient la Plantilla de personal per a l’exercici 2016 i l’annex corresponent.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR: 12 ( 6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
Obert el torn conjunt d’intervencions quant als punts 7 i 8 de l’ordre del dia, es van produir les
següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: La persistència de la crisi obliga l’Administració pública a redoblar la
seva implicació per contrarestar i superar-ne els efectes, especialment nocius per a moltes
famílies i petites empreses. És per aquest motiu que el pressupost de l’Ajuntament de Maó
per al 2016 pivotarà sobre dues prioritats inqüestionables: la reactivació econòmica i l’atenció
social. La primera, entesa com un compendi de mesures dirigides a dinamitzar l’activitat
comercial de la ciutat, promoure projectes innovadors, executar inversió, assegurar els serveis
a la ciutat i crear ocupació. I la segona, plantejada com un paquet d’accions encaminades,
d’una banda, a cobrir urgències socials, i, de l’altra, a fomentar la cohesió. Per dur a terme
aquests grans objectius, l’Ajuntament de Maó partirà d’un volum d’ingressos de 37,7 milions
d’euros i d’un volum de despeses de 35,2 milions d’euros, dels quals 14,45 milions d’euros, un
41%, estaran vinculats a programes i actuacions de caire econòmic i 10,15 milions d’euros, un
29%, estaran vinculats a partides amb rerefons social i comunitari; reactivació i solidaritat
seran els dos pilars de l’acció política municipal per a l’any vinent. Prudència i transparència,
aquests dos conceptes són els principis rectors que ha seguit el govern municipal a l’hora de
confeccionar els pressupostos més realistes dels darrers anys. Per responsabilitat i respecte
cap als ciutadans, s’ha optat per presentar una planificació d’ingressos i despeses el més
ajustada possible a la realitat. És així com s’ha d’entendre l’increment de la partida de
personal, que passa dels 11,5 milions en el 2015 als 11,9 milions per al 2016; en un exercici de
transparència, l’Ajuntament de Maó ha decidit fer aflorar tota la despesa dedicada a pagar els
sous del personal temporal, evitant, d’aquesta manera, les discrepàncies de la intervenció per
despeses no previstes. La variació també es deu a l’assumpció del personal de l’empresa en
dissolució Promocions Urbanístiques de Maó, SL. L’objectiu de fer de l’Ajuntament de Maó
una administració més transparent explica, també, la recuperació del sistema de subvencions
nominatives; una via que permet regularitzar els pagaments d’ajuts al teixit associatiu, fent
aflorar la despesa total dedicada per l’Ajuntament a aquesta finalitat, per un import previst de
712.750 euros. D’altra banda, la decisió de no consignar la totalitat dels ingressos com a
despesa, resultant un superàvit de 2,5 milions d’euros, ho és únicament i exclusivament pel
principi de prudència. Per entendre-ho, cal tenir en compte el context normatiu i
concretament les conseqüències de l’aplicació de la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, que delimita l’àmbit competencial dels ajuntaments i
deixa en una total incertesa jurídica una sèrie de serveis com els de caire social. Davant
aquesta situació excepcional, l’Ajuntament s’ha limitat a aplicar la llei al peu de la lletra i ha fet
una previsió d’ingressos de 3 milions d’euros, a abonar per part del Govern Balear per a la
prestació de serveis socials. Això no obstant, atès que no es té la certesa que arribi la
transferència, el govern municipal ha optat per mantenir el principi de prudència i no
comprometre aquests recursos com despesa; d’aquí el superàvit de 2,5 milions d’euros i
l’augment del fons de contingència fins als 850.000 euros. Aquest és un punt important que
s’ha d’entendre bé; no es tracta d’un superàvit econòmic a resultes d’un tancament, sinó que
es tracta d’un superàvit pressupostari; és a dir, que congelam aquí un volum molt important
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d’ingressos, que es pot preveure que vindrien via delegació de competències de la Comunitat
Autònoma, però amb els dubtes més que fonamentats que aquests 3 milions d’euros no
arribaran; i, per tant, haurem de fer front a la despesa social, com sempre s’ha fet, amb fons
propis de l’Ajuntament. Per altra banda, per a la gent que no ho sàpiga, cal dir que vam rebre
una carta el dia 3 de novembre de 2015, del secretari d’Estat d’Administracions Públiques, Sr.
Antonio Beteta Barreda, en relació amb la famosa LRSAL, que diu textualment: “La ley incluye
una serie de disposiciones adicionales y de disposiciones transitorias, destacando aquella que es
referida a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud y
a los servicios sociales, que quedan referenciadas al que será el nuevo sistema de financiación
autonómica y de las Haciendas Locales. En consecuencia, la regulación sustantiva contenida en la
misma queda vinculada, en cuanto a su eficacia, a las normas reguladoras del sistema de
financiación autonómica y de las Haciendas Locales, por lo que habrá que estar a los términos y
procedimientos que se establezcan con ocasión del nuevo sistema de financiación para que
alcancen su plena efectividad. Finalmente, sobre la base de lo expuesto se puede concluir que, en
tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica
y local, las competencias a que se refieren las citadas disposiciones transitorias primera y segunda
y adicional decimoquinta deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos”. Açò té
una importància relativa o la que hi vulguem donar, perquè, al final, és una carta del segon
d’a bord del Ministeri d’Hisenda i que, segons molts juristes, contradiu una llei; per tant, la
incertesa normativa és encara més que evident. Per aquest motiu, el Pla economicofinancer
que s’ha hagut d’elaborar a partir de l’incompliment de la regla de despesa, per un
desviament de més d’1,8 milions d’euros, a la liquidació del pressupost de l’any 2014, que
deixava fora de l’estabilitat pressupostària l’Ajuntament de Maó, contempla la mesura de
recuperar per prudència una part de l’IBI rebaixat l’any passat, i, així, la previsió d’ingressos en
els pressupostos del 2016 comporten el 3,81% d’increment en el capítol I d’ingressos, per
impostos directes bàsicament, per aquesta aplicació del Pla economicofinancer. Per tant,
arran d’aquest Pla es recupera un percentatge del tipus impositiu de l’IBI rebaixat en el 2015,
aproximadament un 70% del rebaixat l’any passat. Aquesta mesura implica la modificació del
tipus impositiu de l’IBI per al 2016, deixant-lo en el 0,67%; a la vegada, s’aplica la revisió a la
baixa de la referència cadastral, situada en un 0,42, cosa que servirà d’esmorteïdor. La
previsió, una vegada aplicades aquestes mesures, és d’un increment dels ingressos de
750.000 euros respecte al 2015, amb la finalitat de dotar-nos de recursos suficients i tornar a la
situació d’estabilitat. A la previsió d’ingressos, el 37,61% d’increment en el capítol IV,
transferències corrents, en quasi 3 milions d’euros ve donat principalment per la previsió de
les aportacions que s’han de rebre en concepte de finançament de Serveis Socials per part de
la Comunitat Autònoma, que els agafam amb tota la prudència del món, com ja he comentat.
A l’estat de despeses, el capítol d’inversions preveu inversions per un total de 3.734.352
euros, en partides com, per exemple, reformes de carrers o actuacions en microciutat, per un
import d’1.900.000 euros; partida destinada al Poliesportiu Municipal, per un import de
290.000 euros; diverses partides per a millores d’edificis municipals claus, com Claustre del
Carme, Pescateria o dependències de la Policia Local al quarter de Santiago, per un import de
280.000 euros; partida destinada al Pla d’estalvi energètic, per un import de 90.000 euros;
previsió de noves inversions en filtres verds, equipament informàtic, etc. Per acabar
l’exposició, destacar que el compromís de l’Ajuntament de Maó amb les polítiques socials
s’evidencia amb el reforçament de les partides vinculades a programes i ajuts que cerquen
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cobrir urgència social i promoure la cohesió, amb els 10,15 milions d’euros, el 29% de les
despeses, consignats per a aquestes finalitats: 7,16 milions d’euros es destinaran al Servei a les
Persones i Educació, i 3 milions d’euros, a Cultura i Esports. En definitiva, uns pressupostos
que reflecteixen les prioritats marcades pel nou equip de govern, amb polítiques socials i de
foment i promoció econòmica, increment de la inversió, major transparència i prudència
necessària, juntament amb molta responsabilitat.
SR. SPITZER, DE C.Me: En primer lloc, vull fer constar el fet que no quadren els imports de
l’Estat d’Ingressos i de Despeses del pressupost per al 2016, llegits per la Sra. secretària,
segons dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Hisenda, amb els imports
que figuren en la documentació facilitada quant al pressupost en si. Quant als ingressos, al
dictamen figura la xifra de 37.742.041 euros; en canvi, en el Pressupost consta la xifra de
37.740.895 euros, només hi ha 2.000 euros de desquadrament; ara bé, pel que fa a les
despeses, en el dictamen consta que el pressupost té un estat de despeses de 35.291.608,43
euros i, en canvi, la realitat és que, segons la documentació facilitada, les despeses pugen a
35.215.655 euros, desquadrament que no tenc justificat. A part d’açò, com molt bé deia el Sr.
Tutzó, hi ha una partida que ja hem votat en plens anteriors, que és la delegació de
competències, que són els 3 milions que hem posat a l’apartat d’ingressos que, segons diuen
vostès, són de dubtós cobrament. Nosaltres entenem que l’interventor, a través del seu
informe, dóna per bons els ingressos; per tant, els dóna validesa i se suposa que, si els dóna
validesa legal, l’Estat és un deutor solvent; llavors, preveiem que açò serà cobrable. Nosaltres
ja vam dir que, per un principi de prudència, estàvem d’acord amb no aplicar la baixada d’IBI
de la qual parlava l’anterior equip de govern, però no estem d’acord en la pujada de l’IBI que
es proposa ara; vostès diuen que aquesta pujada d’IBI correspon al 70% que s’havia baixat el
darrer any; es va baixar un milió d’euros i ara s’apugen 700.000 euros, quan, a més, vam tenir
l’any passat un superàvit de 2,5 milions d’euros, que després van a amortització; nosaltres no
entenem que, a causa d’un dubtós cobrament, que potser cobrem, i amb el superàvit que
tenim, haguem d’emprar els ciutadans per suportar la càrrega financera; estem fent servir els
ciutadans com a bancs; creiem que aquesta pujada de 700.000 euros de l’IBI és innecessària.
Per altra banda, el capítol de personal apuja un 3,3% per tal de reflectir la realitat existent,
quan la llei ens permet pujar tan sols un 1%; de totes maneres, hi ha moltes partides que,
quan s’analitzen una a una, són difícilment interpretables, ho direm així. Nosaltres no estem a
favor del pressupost simplement perquè no estem d’acord que la càrrega financera que
necessitam per suportar certes inversions la suportin els ciutadans.
SRA. ALCALDESSA: Abans de continuar el torn de paraules, podríem aclarir aquesta diferència
pressupostària que ha comentat el Sr. Spitzer.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Per no dur a confusió, dir que hi ha el pressupost general del 2016,
que inclou els 3 primers mesos de l’any, que ve de PUM, SL, atès que encara està en liquidació;
a l’expedient sencer que tenen vostès surt el pressupost de PUM, S.L. per al 2016, amb un
resultat negatiu de 74.106 euros, que s’inclou al pressupost general. Nosaltres analitzam el
pressupost de l’Ajuntament exclusivament, perquè és l’únic que podem comparar amb el de
l’any passat, per no dur a confusió. Les xifres que figuren al dictamen fan referència al
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pressupost general de l’Ajuntament de Maó per al 2016, que inclou, alhora, el pressupost de
PUM, S.L. dels tres mesos per al 2016.
SR. TUR DEL PSOE: Reafirmar el nostre compromís amb un nou camí de prioritats; aquest és
un pressupost que respon a uns objectius marcats de mandat i és, potser segurament, el
primer exemple d’evidència d’aquests nous objectius. Uns objectius compartits pels 12
regidors que conformam l’equip de govern, que començam a donar resposta a les necessitats
que consideram principals. Uns pressupostos conseqüència, en bona part, de la gestió
econòmica de l’anterior govern, que ha obligat a l’elaboració d’un Pla economicofinancer.
Uns pressupostos que, com molt bé ha dit el Sr. Tutzó, giren en bona part entorn de dues
grans idees; per una banda, la promoció econòmica, la inversió i l’ocupació; i, per l’altra,
l’atenció i la cohesió social; i crec que no hi ha dubte quant al que són les partides d’aquestes
prioritats. Per a alguns, possiblement, en alguns casos, encara seran mínimes; però, si són
insuficients, ho són, en tot cas, la meitat del que ho eren, atès que les principals partides han
augmentat entorn d’un 50%; ho ha fet el Programa de formació i ocupació, que passa de
70.000 euros a 130.000 euros; tot SG8, on hi ha Comerç, Turisme, Activitats, Promoció, que
augmenta més del doble, de 306.000 euros passa a 668.000 euros; el Programa de façanes,
que es convertirà en millora d’habitatge, passa de 80.000 euros a 160.000 euros; a més, tota la
inversió augmenta més d’un 10%, descomptant-ne algunes partides que, formalment, anaven
a inversió, però que, de veritat, no hi havia l’actuació d’inversió enmig del carrer. Per no
comptar les inversions concertades amb altres administracions; per exemple, encara no s’han
incorporat en aquest pressupost les inversions derivades del Pla insular de cooperació, Pla
d’instal·lacions esportives, Pla d’instal·lacions culturals, que faran augmentar encara molt més
el capítol VI d’inversió. Més de 2,2 milions d’euros en carrers, mobilitat, parcs i jardins;
recuperam programes importantíssims per a aquest actual equip de govern, d’inversió, de
manteniment en edificis públics, especialment a la Residència Geriàtrica, mercats i, també, en
instal·lacions esportives i educatives; així mateix, la dinamització comercial, amb accions
comercials i de barriades, creix de forma importantíssima, tot i que aquest equip de govern
encara no havia començat i ja se l’acusés d’anar en contra de l’activitat comercial i de
dinamització dels carrers. I, per altra banda, una prioritat clara en l’atenció i la cohesió social,
especialment dirigida als més petits, amb programes de millora, d’emergència, de nutrició,
fins i tot d’escolarització de 0 a 3 anys, però també de millora de la Residència Geriàtrica, de la
Casa d’Acollida, etc.; una clara aposta per la gent que, a dia d’avui, encara ho està passant
molt malament, que és molta. I, a més, coordinada i concertada amb programes que es
veuran augmentats, també, per altres instàncies de govern, en aquest cas Consell Insular i
Govern Balear. Aquest equip de govern no renuncia a demanar i a presentar programes com
els d’ocupació, que poden suposar una quantitat importantíssima dins el primer semestre i al
llarg de tot l’any 2016; també cal tenir en compte la reivindicació encapçalada per la mateixa
regidora Sra. Obrador per a retorns dels ajuts 0 a 3 per part del Govern, que, en aquests
moments, ja són una realitat en els pressupostos de la Comunitat Autònoma. Uns
pressupostos implicats, també, a favor del teixit social, ric i ampli, com ha fet sempre aquest
Ajuntament; però, en aquest cas, amb majors dosis de transparència. Un pressupost, com ha
dit sempre el Sr. Tutzó, prudent però valent quant a les prioritats polítiques que ens hem
marcat; i, per tant, vull destacar, com sempre fa el Sr. Tutzó, la feina del departament i, en
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aquest cas, m’ho deixaran dir en clau particular, la feina del mateix Sr. Tutzó, que ha fet uns
mesos i unes setmanes de feina per tal de poder presentar en aquest Ple uns pressupostos on
es reflecteixen, com he dit, les prioritats polítiques d’aquest equip de govern. Uns primers
pressupostos que marquen aquestes prioritats i que, si tot va bé, i n’estic convençut, tindran
continuïtat i, fins i tot, seran millorats en els propers anys.
SR. BOTELLA DEL PP: Quan a un servidor li tocava defensar els pressupostos, les primeres
paraules eren per agrair la feina feta pels Serveis Econòmics de la institució i, també, pels
Serveis Jurídics; el Sr. Tutzó no ha dit res en aquest sentit, el Sr. Tur sí que ho ha fet; i jo, en
representació del Grup Municipal del Partit Popular, em sum a aquest agraïment; aquesta és
una feina complicada, tant per al Sr. Tutzó, com per als Serveis Econòmics de la casa; qui ho
pateix ho sap. Per tant, vagi el reconeixement del Partit Popular a tots el Serveis Econòmics i
Jurídics, encapçalats pels Srs. Camps i Seguí. A diferència del Sr. Spitzer, jo demanaré la
benevolència de la Presidència, perquè jo sí que tenc interès d’entrar en partides; crec que és
interessant i crec que l’ocasió s’ho val. Tal i com diu l’interventor, arribam a uns pressupostos
presentats fora de termini; havien d’estar presentats abans del 15 d’octubre i amb 10 dies
hàbils per presentar-se. Açò és una cosa que el Sr. Tur tenia per costum retreure’m cada any, i
així consta a les actes. En tot cas, jo ho faré ben al contrari; jo vull felicitar el Sr. Tutzó per haver
presentat uns pressupostos, document complex i cosa que, davant la situació econòmica tan
delicada que sembla que han trobat, segons el que diu la Memòria d’Alcaldia, resulta difícil. A
més a més, nosaltres també apel·lam a la prudència, a la cautela i compartim el criteri del Sr.
Camps, director dels Serveis Econòmics, que recomanava sempre que abordéssim com més
tard millor l’aprovació dels pressupostos, perquè així es podia conèixer la normativa que
provenia de Madrid i les modificacions a incloure en els pressupostos municipals. I, en darrer
lloc, dir que --i la intervenció d’avui del Sr. Tur així ho demostra-- uns pressupostos fets en
coalició de dues forces de govern, tot i que siguin una pinya unànime i sòlida com una roca,
no és el mateix, perquè, com és lògic, uns o altres estiren cap a les seves partides; açò ja passa
dins un equip de govern unipartidista i ho fa més dins una coalició, on, per pura lògica,
tothom intenta estirar més partides cap a les seves àrees. Per tant, cap recriminació al fet que
el pressupost es presenti avui, dia 18 de desembre, sinó la meva sincera felicitació al Sr. Tutzó
per la presentació dels pressupostos. Entrant en el tema, correspon analitzar uns
pressupostos tenint en compte la realitat de l’equip de govern que els presenta, format per
una agrupació d’electors, ARA MAÓ, i pel Grup Municipal del PSOE. I, tal i com ja ho vaig
comentar amb la Sra. alcaldessa, per altres motius, hi ha un Partit Socialista que ha governat i
que ha estat a l’oposició en anteriors ocasions; per tant, és ostatge de les seves accions tant al
govern, com a l’oposició, igual que li passa al Partit Popular; i, per altra banda, l’altra part de
l’equip de govern la integra l’agrupació d’electors ARA MAÓ, que podríem dir que entren ex
novo a l’Ajuntament, i, per tant, no tenen cap mena de contaminació, ni contradiccions, quant
a situacions o a actuacions passades. Tot i que cal recordar que, dins ARA MAÓ, hi ha una part
fonamental que correspon al PSM, Més per Menorca i Esquerra Unida-Esquerra de Menorca, i
que, per tant, també tenen la seva part de responsabilitat, atès que, juntament amb el Sr. Tur,
i abans amb el Sr. Bagur, també van gestionar l’Ajuntament i van arribar a la situació
econòmica que en el seu moment vam tenir. S’acostuma a dir que, en política, les formes són
importants; i jo crec que ho són molt; i jo qualificaria de xocant, per no dir de frau a l’electorat,
que qui ha arribat al poder enarborant la bandera de la transparència i la participació, a l’hora
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de gestionar la confecció d’aquests pressupostos ho hagi fet, pel que hem pogut veure,
exactament igual com ho feia el PSOE i com després ho va fer el PP; és a dir: de moment,
transparència, més bé poca, per no dir cap. Cert és que no hi havia cap obligació de presentar
públicament els pressupostos als ciutadans, que era un fet molt criticat pel Partit Socialista, i
que no teníem gaire ressò, ni gaire èxit; ara bé, no veiem que vostès hagin fet una mínima
presentació als ciutadans dels pressupostos; únicament es va fer una roda de premsa, de
caràcter formal, i en aquesta ni tan sols es va lliurar tot el projecte de pressupostos; tan sols es
va donar una informació esbiaixada, amb l’excusa que els pressupostos, fins que no estan
aprovats, no es poden donar. Açò no es va fer, ni tan sols hem estat capaços, ara que tenim un
regidor de Noves Tecnologies i de Participació, de penjar a la pàgina web de l’Ajuntament la
globalitat d’aquesta proposta, perquè els ciutadans la puguin veure, la puguin interpretar i
puguin dir alguna cosa més. I em deman jo, no ho sé, tal vegada s’ha fet, però no en tenim la
certesa: quantes associacions, entitats, col·lectius, han participat en aquesta execució de
pressupostos?; i, si havien de fer una nova política, com acostuma a dir la Sra. alcaldessa, com
és que no s’ha partit o s’ha intentat fer el que es diu, uns pressupostos base zero?; i açò sí que
seria prudència, és a dir, anem a justificar partida per partida i sabrem, exactament, el que
hem de gastar; però el que s’ha fet és seguir la dinàmica anterior, la qual cosa, a mi,
francament, no em va malament, i crec que al Sr. Tur, tampoc, perquè és el que ell feia;
simplement que no devia estar tan malament quan abans es feia i ara se segueix fent; abans
es criticava, o, almanco, es criticava en període electoral, i ara sembla ser que no; i, en darrer
lloc, i també val la pena constatar-ho, no em consta que hi hagi hagut cap mena de
negociació amb els representants sindicals de l’Ajuntament; se’ls ha donat el document, que
és exactament el que fèiem abans; vull dir, que no veig que haguem avançat gaire en les
formes, ni en la participació, ni en la transparència, malgrat tot el que es pugui dir. Ja
centrant-nos en els pressupostos, i coincidint amb el Sr. Tutzó, des que es va modificar, a
proposta del govern socialista del Sr. Zapatero, l’article 135 de la Constitució, i arran de tota la
cascada de legislació que ha vingut després, LRSAL inclosa, jo quasi m’atreviria a dir que els
pressupostos municipals, que en un principi definien l’acció d’un govern, s’han convertit en
un tràmit, en un obstacle a salvar per cada equip de govern de torn, per poder continuar la
gestió del dia a dia i no per desenvolupar la seva política. I, tot i que em consta que hi ha
diversitat d’opinions al respecte, jo som un ferm partidari de la política que s’ha fet en aquest
sentit, perquè almanco hem aconseguit una cosa important, que és que, dels tres pilars de
l’Administració --estatal, autonòmica i municipal--, la municipal s’ha aconseguit adreçar, i no
parl de Maó, sinó a escala general; malauradament, encara l’Administració autonòmica i
l’estatal deixen molt que desitjar, encara que confio que seguint aquest camí arribem allà
mateix. Per tant, vertaderament, no hi ha molta cosa que discutir perquè els números són els
que són i més quan s’apliquen amb prudència, però, així i tot, la nostra obligació, com a
oposició, és dir qualque cosa. Entrant ja en partides pressupostàries com a tal, constatar, en
primer lloc, que dels ingressos de l’Ajuntament, que xifren vostès en 37.740.895 euros, si
llevam l’aportació de la Comunitat Autònoma, els 4.227.000 euros que han de venir per les
transferències socials, als quals hauríem d’afegir 850.280 euros que ja venien per conveni, ens
aniríem a uns pressupostos de 34.364.175 euros d’ingressos; jo estic convençut que aquesta
partida vindrà, encara que vostès, molt prudentment, creuen que no. Per tant, si descomptam
aquesta partida, els pressupostos de l’Ajuntament de Maó d’aquest any baixen 3.376.720
euros, és a dir, un 8,94% manco; i nosaltres ho hem dit sempre, i ho mantenim: no es tracta de
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gastar més, sinó de gastar millor; però veiem amb una certa preocupació i un cert pesar que
l’Ajuntament de Maó s’alineï amb la postura del nostre il·lustre conseller nòmada planetari,
que propugna el decreixement de l’illa de Menorca, i açò ja es veu amb el decreixement dels
pressupostos municipals. Per tant, això és un fet que ens preocupa; fins i tot, ens alarma,
perquè ja començam a veure que tornam, amb aquesta baixada pressupostària, cap a la
paràlisi que sofria la nostra ciutat abans del 2011. I passem ja al capítol de despeses; en primer
lloc, el capítol I, de personal, puja aquest any a 11.909.400 euros, un 33% del pressupost, i un
increment, respecte al 2015, de 371.749 euros, un 3,22%, com ja també ha recordat el Sr.
Spitzer en aquest sentit. L’increment del capítol I de personal del 2014 al 2015 va ser de
841.645 euros, per aflorament del personal interí; enguany, aquest increment, front al 2015,
representa 375.000 euros i abasta el personal de PUM, S.L., del qual ens haurem de fer càrrec,
més l’increment de l’1% previst a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. L’aflorament dels
interins, que ens va costar “sangre, sudor y lágrimas”, com diria el Sr. Winston Churchil, va ser
per part del Partit Popular i amb la crítica, moltes vegades, de la meitat de l’equip de govern
que vostès ara componen. Constatar, també, dins el tema de personal que, malgrat les
dinàmiques de la nova política de la Sra. alcaldessa, s’han seguit regularitzant llocs de treball,
hi ha hagut requalificacions de forma directa, igual que ho vam fer nosaltres; per tant, vostès
també han fet açò, i ens sembla bé; però ara els sindicats no diuen res, com sí que ho deien
abans; els darrers dies hem pogut veure un comunicat, per part d’UGT, que, si em permeten la
frase, es pot resumir en “nada nuevo bajo el sol”. En tot cas, sí que lamentam no poder viure en
“vivo y en directo” aquestes relacions, tot i que nosaltres vam demanar de poder assistir a les
comissions paritàries, amb veu i sense vot, i també a la mesa de negociació, la qual cosa no
s’ha trobat adient; de fet, no sé si la mesa de negociació s’ha arribat a constituir o si, en
qualsevol cas, s’han resolt les discrepàncies que hi havia quant a participació. Jo he felicitat el
Sr. Tutzó per la presentació dels pressupostos, però, si he de felicitar qualcú especialment,
com a cap dels Serveis Generals i de Personal, és la Sra. alcaldessa, perquè en el pressupost
del 2015 la Policia tenia una partida de 2.244.117 euros, que era un 20,98% del capítol I, i, en
canvi, en el 2016, la partida de Policia puja a 2.219.777 euros, és a dir, un 20,75% del capítol I;
per tant, hi ha una baixada de 24.340 euros, és a dir, un 0,23% manco; i, a açò, hi afegim que el
capítol I creix un 3,22%; vull dir que, dins el muntant total del capítol I, la Policia veu un
decreixement d’un 3,45% de les seves assignacions; açò és el que, almanco, diuen els
números dels pressupostos. Sra. batllessa, li ho repetesc: el fet de mantenir la pau social que
vostè té en aquests moments amb la Policia a mi em causa sana enveja; no sé què els dóna,
no sé què els fa, i més quan vostès, en el seu programa electoral, parlaven de dignificar el cos,
recuperar brigada nocturna, fins i tot d’incrementar el número d’efectius; tot açò anava dins
els programes electorals de l’equip de govern. Per tant, la felicit, Sra. alcaldessa, i esper que
aquesta pau social li pugui durar tot el mandat. Per altra banda, dir que el fons de
contingència, que en el 2015 era de 356.000 euros i va rebre les crítiques del Sr. Tur, que
considerava que era un calaix de sastre i que no estava detallat, en el pressupost de 2016
passa a dotar-se amb 850.000 euros; per tant, d’1,05% dels pressupostos passam a un 2,41%,
justificat per vostès per a possibles despeses de liquidació de PUM, SL, repercussió de
valoració de llocs de treball i pagaments a compte de la paga extra; està bé, és una bona
excusa, però l’import que es derivi d’aquests conceptes hauria d’haver anat a parar dins el
capítol I; però hi ha un problema, i és que no es pot sobrepassar la massa laboral, i, per tant,
ho posen dins el fons de contingència i qui dia passa any empeny; açò és el que vostès han
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fet, i, per tant, se’ls ha vist el plumero. Un altre capítol interessant és el capítol d’hores extres,
que de 8.000 euros passa a 40.000 euros; res a objectar, perquè, com molt bé va dir en
comissió el Sr. Tutzó, s’han fet els pressupostos conforme a la liquidació d’hores extres
portada a terme. Per tant, si s’han pagat 40.000 euros d’hores extres, res a dir. Únicament un
petit detall que sí que ens preocupa, i és que aquest abonament d’hores extres, quant al qual
nosaltres no estem en contra, i ho dic clarament, es dugui a terme amb un tracte igualitari i
just per a tot el personal, tant si són funcionaris, com si es tracta de personal laboral, tant si
són policies que fan molta feina durant les festes, com si són membres de la Brigada, tant si és
gent de Serveis Socials, que a vegades és molt necessària, com gent, per exemple, de l’àrea de
Cultura i Festes. Crec que qualque dia valdrà la pena, dins una Comissió de Serveis Generals,
aprofundir una mica quant a aquest assumpte. També estarem molt atents quant al tema de
les retribucions dels càrrecs públics; no ara, ara no toca; hi estarem a finals d’any, quan
arribem a la liquidació, perquè, certament, en aquest Ajuntament no es fan contractacions de
càrrecs de confiança com els que ocupen el Sr. Fernández Terrés o el Sr. Ernest Ribalaiga, que,
de fet, tenen tot el meu respecte i tot el dret a ser contractats, perquè no tenen cap resolució
judicial en contra; per altra banda, el fet que pertanyin, com algú els qualifica, a la vieja
política, no malmet la seva dignitat, ni la seva capacitat de gestió; aquí se’ls ha fet algunes
crítiques en aquest sentit, que jo no compartesc; les administracions tenen dret a contractar
càrrecs de confiança; per tant, la meva personal solidaritat amb ells. Ara bé, resulta que dins
els pressupostos de l’Ajuntament de Maó tenim una partida per a contractacions externes
que és vertaderament alarmant; i, dins aquesta partida, s’inclourà la contractació d’un
responsable de comunicació, més altres contractacions que puguin anar venint, que en
vindran, perquè hi ha moltes partides preparades per aquí, més les que s’afegeixen per
increment de retribució per increment de responsabilitat d’algun personal de la casa. Per tant,
nosaltres seguirem i comprovarem el còmput final d’aquests 514.258 euros, perquè la jugada
de fer contractacions externes pot ser legal, però és un engany a la ciutadania, i, a més a més,
dóna lloc a l’ocupació precària i als falsos autònoms, que vostès tant critiquen. Passem ja al
que fa referència a l’Estat de Despeses, per òrgans; comparar uns pressupostos de final de
mandat amb els d’inici de mandat, quan es barata l’organigrama, és molt difícil, per no dir
quasi impossible; així i tot, tenim que la previsió de despeses passa de 34.055.000 euros a
35.215.655 euros, és a dir, hi ha un increment d’1.160.655 euros, d’un 3,40%; jo no he gaudit
de la informació que vostès tenen, per qualque cosa són l’equip de govern, i, per tant, no he
pogut fer partides tan justes i exactes com les que vostès han fet, però he fet algunes
assimilacions, i, per dir qualque cosa, en el 2015 les despeses del Gabinet d’Alcaldia pujaven a
1.111.169 euros, un 3,26%, i les de Serveis Jurídics pujaven a 512.451 euros, un 1,50%; açò
donava un total d’1.623.620 euros, és a dir, un 4,76%; per a aquest any 2016, les despeses
d’Alcaldia i Serveis Jurídics, que van juntes, perquè se’ns presenta així, pugen a 2.558.561
euros, un 7,27% dels pressupostos, front al 4,76% del 2015; és a dir, hi ha un increment en
mans d’Alcaldia de 934.941 euros, un 57,83% més; i aquí, ara, comença a venir el quid de la
qüestió; resulta que vostès han incrementat moltíssim l’Àrea Social, però de l’increment total
del capítol de despeses, que puja a 1.160.000 euros, només Gabinet d’Alcaldia i Serveis
Jurídics ja en té 934.000 euros; per tant, ens queda un increment de 200.000 euros aquí.
Seguint amb aquesta tònica, he hagut d’aglutinar partides; any 2015, Servei a les Persones
5.372.000 euros, un 15,77%; Cultura i Educació, 3.287.000 euros, un 9,65%; Serveis i Esports,
1.205.000 euros 3,54% ; total 9.864.000, un 28,96% del pressupost; anem a l’any 2016, Servei a
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les Persones i Educació, que ara va junt, 7.161.000, un 20,34%; i Cultura i Esports, 3.004.307
euros, un 8,53%; total: 10.166.000, un 28,87%; és a dir, l’increment, en xifres absolutes, és de
301.346 euros, un 3,05 %; amb percentatges, en els pressupostos de 2015 representava un
28,96% i en els de 2016, un 28,87%; per tant, baixam i anam un poquet enrere. Quant a
aquestes tres àrees juntes, si comparam el pressupost del 2014 amb el del 2015, van pujar en
el 2015 1.248.239 euros, un 14,48%; per tant, aquesta és la realitat de qui basa els
pressupostos, en una part fonamental, en l’Àrea Social; i, mirin, ni una sola crítica quant a tot
aquest component; les crítiques les rebíem nosaltres perquè no fèiem res, patíem un
alarmisme desaforat, es deia que la ciutat era un caos, que hi havia exclusió social, que
hauríem d’obrir menjadors socials a l’estiu, perquè, si no, els fillets no menjarien; al final no en
vam obrir cap; nosaltres vam fer el que vam fer, vam incrementar partides i, si vostès ara
incrementen 2, 22 o 222, tindran tot el nostre suport i no tindran cap crítica, perquè l’Àrea
Social no és per fer política, és per fer feina, i l’exbatllessa, Sra. Águeda Reynés, que duia
aquest tema, era especialment sensible quant a aquest assumpte; i fins i tot, com a oposició,
no ens permet ni tan sols fer demagògia quant al mateix; i a mi, com ja vaig dir moltes
vegades, com a responsable econòmic, em feia passar un fum perquè em feia saltar la regla
de despesa en benefici de l’Àrea Social; com tampoc els ho criticaré si vostès ho fan per a
l’Àrea Social. Resulta, també, com a mínim curiós, i avui la intervenció del Sr. Tur ha estat
assenyada i oportuna, que un equip de govern que, a més de a l’Àrea Social, diu que basa els
seus pressupostos en l’acció de govern i la reactivació econòmica, destini únicament a aquest
apartat de promoció econòmica la quantitat de 668.540 euros, un 1,90% del pressupost,
manco que la partida del fons de contingència, que puja a 850.000 euros i representa un
2,41%; ara ve el moment de parlar d’accions transversals, de les accions que es fan des d’altres
àrees; vostè, Sr. Tur, igual que m’ho deien a mi, vol fer d’alcalde en la sombra; a vostè, Sr. Tur,
el que li agrada fer és de primus inter pares, és a dir, ha seguit l’estratègia que en el seu dia ja
va seguir el PSM, i que li va donar bons fruits; i què ha fet?; vostè, Sr. Tur, ha demanat una sèrie
d’àrees en concret, des de la seva talaia del Principal de Guàrdia; i què gestiona?: la mateixa
àrea de Promoció Econòmica, inclòs Turisme, Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat, Cultura i
Esports; és a dir, les àrees que millor rèdit polític li puguin donar; i ja s’aclarirà ARA MAÓ amb
els problemes de personal, del fons de contingència, de pressupostos, etc.; tot va passant per
la seva àrea, Sr. Tur, creant un ajuntament bis a la casa d’aquí davant. Per altra banda, cal dir
que nosaltres teníem fama de fiesteros i, en canvi, vostès se les donen que volen ser un
ajuntament seriós, i per açò van demanar al tren turístic que llevés les banderes, l’espanyola
inclosa; així i tot, mantenen la mateixa partida de 151.000 euros. Dins el capítol de Medi
Ambient Urbà, Recursos, Sostenibilitat i Urbanisme i Mobilitat, i prenc la paraula a la Sra.
Juanola, ens congratulam que continuïn les iniciatives que, en el seu dia, van començar des
del Partit Popular els seus responsables, el Sr. Aínsa i la Sra. Noval, com ara la implantació de
filtres verds, les desnitrificacions, l’avançar en el Pla d’estalvi energètic, la millora de façanesrehabilitació d’habitatges, que no existia abans que el Partit Popular vingués, i que nosaltres
vam crear; i també confii que seguesquin el projecte Ciudades que caminan, perquè el
compartim totalment i creiem que vostès en seran uns convençuts, d’aquest tema. Però es
que, a més a més, tot açò ho han pogut fer gràcies a dos temes importants i que val la pena
remarcar: vostès, enguany, han tingut alliberats, per dir-ho de qualque manera, 430.000 euros
del conveni MASNET, SL, que enguany no hauran de pagar; i, per altra banda, disposaran de
410.000 euros més, derivats de la rebaixa del preu a pagar a l’empresa de recaptació, que ha
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passat de ser REGESTRIL, S.L. a l’AUXILIAR DE RECAUDACIÓN SLU. Per tant, hem aflorat
840.000 euros més, i podríem discutir en què els invertim, si els passam a l’Àrea Social, si els
destinam a reduir la pressió impositiva als ciutadans o si amortitzam deute, perquè, al final, si
hi ha un superàvit és el que passarà, encara que sigui molt criticat aquest fet. Quant al capítol
d’inversions, compartim totalment amb vostès la necessitat de millora de les instal·lacions
esportives, en especial del Poliesportiu, però gastar 290.000 euros en el Poliesportiu té el seu
què, perquè el Poliesportiu, com tots sabem, està obsolet, i és un pou sense fons. Nosaltres
havíem estudiat, i ho pos aquí damunt la taula amb la més bona intenció, que és més barat
construir un Poliesportiu nou al mateix lloc, perquè la ubicació és idònia, que no anar fent
reparacions d’una cosa que està antiquada, obsoleta i que sempre tindrà aquestes
deficiències; no dic que tinguem raó, simplement ho pos damunt la taula, i crec que valdria la
pena fer una reflexió profunda sobre aquest tema. Seguint amb les inversions, la falta de
concreció a l’apartat de reformes de carrers, per valor d’1.500.000 euros ens sembla bé;
nosaltres la teníem, però trobam a faltar dues coses: les prioritats, que no sabem quines són, i
els criteris de participació ciutadana, per tal de decidir en quins carrers s’actuarà. Nosaltres,
en el pressupost del 2015, teníem una partida per a carrers, que, finalment, atès el canvi de
govern, no s’ha executat, i teníem previst consultar amb les associacions de veïns com i en
què invertir-la. Nosaltres, aquí, no sabem com s’invertirà l’1.500.000 euros, l’equip de govern
segur que ho sap, però, una vegada més, la transparència i participació és o teoria o, com diu
la nadala, fum, fum, fum. I, en tot cas, no arribam a entendre per què s’inclouen dins aquesta
partida d’1.500.000 euros els 275.000 euros de l’Escola d’Adults i els 6.600 euros de la Casa de
ses Aigües, perquè, llavors, la partida ja es queda en 1.219.000 euros; tal vegada ho he
interpretat malament, però, si m’ho aclareixen, els ho agrairé moltíssim. Arribam a un altre
capítol, com a mínim delicat, atorgament de subvencions; l’equip de govern, i el Sr. Tutzó ho
acaba de dir, per a una major transparència decideix passar a subvencions nominatives;
nosaltres no compartim aquest criteri; entenem que és preferible, més just i equitatiu el fet
d’atorgar subvencions a través del sistema de concurrència, sense que açò tengui res a veure
amb els convenis que es puguin tenir fermats amb institucions o entitats, conforme a
determinades circumstàncies. I açò és un exercici de maquillatge, encara que la Sra. alcaldessa
digui que no li agrada maquillar-se; vostès destinen a subvencions municipals 712.750 euros,
però, tal vegada, haurem d’aprofundir un poquet partida per partida; Àrea Social, muntant
inicial 113.200 euros, Fons Menorquí de Cooperació, conveni compromès: 70.000 euros,
exactament els mateixos que es venien pagant fins ara; Creu Roja: 25.000 euros, via conveni,
els mateixos que es venien pagant fins ara; m’estranya que el Sr. Tur no hagi pitjat per tal que
aquests 70.000 euros s’incrementessin, com ens demanava a nosaltres; per tant, dins l’Àrea
Social resten únicament 18.200 euros per a subvencions. Quant a l’àrea de Cultura, el muntant
inicial és de 96.400 euros i es preveuen, per a l’Associació Musical Maonesa, és a dir, per a la
Banda Municipal, 57.000 euros; vull recordar que, abans del 2011, no tenien conveni i anaven
a tant per actuació, i va ser el primer que ens van demanar i nosaltres vam fonamentar la feina
d’aquestes famílies d’una manera fonamental; quant a Joventuts Musicals, que fa una gran
feina, es preveu l’atorgament de 20.000 euros arran d’un conveni, que inclou la proposta de
música a les escoles gestionada per la Sra. Águeda Reynés; per tant, finalment queden per a
Cultura 19.400 euros. Educació, muntant 277.000 euros; Cooperativa d’Escoles Infantils
252.000 euros; Serveis Educatius de Menorca, SAL, 25.000 euros; em sap greu, Sra. Obrador
però a vostè li queda el saldo a zero, no podrà donar cap més subvenció. Esports, muntant
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inicial de 163.250 euros; conveni amb el Club Marítim de Maó, 34.000 euros; Club de Tenis,
12.000 euros; Club Esportiu Alcázar, 20.000 euros; Club Menorca, 20.000 euros; Club Sporting
Maonés, 26.000 euros; Amigos Noble Bruto, 20.000 euros, i Unió Esportiva, 20.000 euros;
queden 11.250 euros. Àrea de Medi Ambient: conveni amb el GOB, 6.000 euros; dels 8.000
euros que hi ha, inicials, quedarien 2.000 euros. I l’àrea de Participació Ciutadana, 54.900
euros, dels quals hi ha un conveni amb Binixica, de 23.000 euros, i un altre amb l’illa de
l’Hospital, de 10.000 euros; per tant, queden 21.900 euros. Total, dels 712.750 euros en
queden, per a subvencions o per al que li vulguin dir, 72.750 euros; si tenen la molèstia de
repassar els pressupostos del 2015, elaborats pel Partit Popular, la partida per a subvencions
fetes amb el sistema de concurrència era de 70.000 euros; per tant, només hi ha 2.000 euros
de diferència; tota la resta és maquillatge. Fins aquí arribam al que podia ser l’anàlisi o estudi
de les despeses, i no tenim gaire objeccions quant a aquestes partides, perquè són les que
són. Si dels 35.000.000 d’euros llevam els 3.734.000 euros, que és un 10,64% del total, ens
queda una partida, compromís, d’un 89,4%; i si d’aquest 89,4% posam que hi hagi 7 o 8
milions quant als quals nosaltres poguéssim discrepar, la realitat és que l’altre 80% són
mesures fermades per l’Ajuntament que hi hagi, un equip de govern o un altre hi haurien
d’estar; per tant, nosaltres estem d’acord en uns 28.172.524 euros quant a la partida de
despeses, és a dir, estem d’acord amb la seva immensa majoria. És que la realitat és la que és i
jo també intent fer nova política. Ara bé, on sorgeixen les nostres discrepàncies és quant als
ingressos. Moltes de les previsions realitzades, com és normal, són fruit del grau de liquidació
dels pressupostos, i quant a açò poc hi podem dir; altres són fruit de raons externes, com són
les transferències que provenen d’altres administracions; poc hi podem dir; però on sí que hi
podem dir és on tenim capacitat de gestió, i açò és en el capítol d’ordenances fiscals, que
representa, i ho he de dir, el 63% dels ingressos; i aquí és on aquests pressupostos tenen el
seu pecat original, neixen viciats d’origen. Anem a analitzar ara les partides d’ingressos; em
referiré, en primer lloc, al capítol IV, de transferències corrents, capítol que, com molt bé ens
ha explicat el Sr. Tutzó, s’incrementa de 7.926.500 euros a 10.907.700 euros, és a dir passa
d’un 23,28% a un 28,9%; si d’aquí tornam a l’operació d’allò que m’ha dit el Sr. Tutzó, que no
creu que cobrem les famoses transferències per delegació de competències, i hi afegim,
perquè també ho hem de fer, el que seria el que estàvem pagant per conveni amb altres
administracions, resulta que l’increment final quedaria fixat en 7.810.700 euros, és a dir,
115.300 euros manco del capítol de transferències corrents que l’any 2015; i jo, aquí, em
permetran que els digui allò que el Sr. Tur ens deia el dia 30 de novembre; textualment: “No és
que el Partit Socialista no vulgui que hi hagi despesa ni inversions a la ciutat de Maó, sinó que les
inversions no poden anar únicament a les espatlles de l’Administració local, s’ha d’intentar que el
número màxim de costos d’inversions es puguin compartir amb altres administracions”; i estem
d’acord, quant a això, però la realitat no es pot maquillar, igual que la Sra. alcaldessa diu que
no es maquilla; però el que sí podem fer és una cosa --obviaré l’expressió “mundos de Yupi”,
que va molestar el Sr. Tutzó--: podríem davallar de “l’Arcadia feliz” i dedicar-nos a gestionar
una realitat tal com és, per dura que sigui; perquè la realitat és la que és, però jo també vull
posar un grau d’esperança en la meva intervenció. La carta que ha llegit el Sr. Tutzó és només
d’un secretari d’Estat, i ja veurem què és, a partir de dia 20, el Sr. Beteta; de fet, quan jo deia al
Sr. interventor “és que he anat a veure el secretari d’Estat i m’ha dit...”, ell em deia que el que
valia era la legislació; per tant, quant a això, tots d’acord. Ara bé, l’LRSAL, en el seu article 57
bis, contempla la garantia de pagament en l’exercici de les competències delegades, dient

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 25.02.2016
25

PLE MUNICIPAL, DIA: 18 - 12 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

que, si no se’n fa càrrec la Comunitat Autònoma, se n’haurà de fer càrrec l’Estat, via les
transferències de l’Estat; per tant, ja ho vam dir quan vam tractar l’assumpte del Pla
economicofinancer, ja ho vam dir en el primer debat d’IBI i ho tornam a dir ara: nosaltres
estem convençuts que, al final, l’LRSAL, malgrat totes les crítiques, recursos i altres que hi
pugui haver, serà –i, si no, al temps– la taula de salvació de les finances municipals, n’estic
convençut. I em permetrà, Sra. alcaldessa, que li digui que no estem d’acord amb la seva
Memòria d’Alcaldia, que figura a l’expedient dels pressupostos, perquè, encara que vostè
vulgui fer veure que hi ha una situació econòmica molt delicada, perquè han hagut de fer un
Pla economicofinancer, vostès van rebre una situació econòmica d’aquest Ajuntament
envejable, que ja haurien volgut tenir molts d’altres. Quant al capítol III, relatiu a taxes i altres,
dir que no s’ha modificat cap ordenança, tret de la de l’IBI, i que el capítol III, d’ingressos per
taxes i altres, passa de 6.443.000 euros a 6.178.000 euros, com a conseqüència de l’estat de la
liquidació actual; quant a això, res a al·legar, però voldria fer dues reflexions que crec que són
importants: quan l’IPC pujava, en un 70%-80% de les vegades l’Administració incrementava
les taxes i preus públics als ciutadans, la qual cosa no estava malament, perquè evitava bots
exagerats; per tant, ara que l’IPC davalla seria lògic que el ciutadà també se’n beneficiés i
pogués gaudir d’aquesta rebaixa. Jo sé que l’IPC ja no és un document vàlid, en aquests
moments, i que, per modificar qualsevol cosa, hi ha d’haver un estudi econòmic; per tant,
desconec si no s’han modificat les ordenances per voluntat, per deixadesa o per comoditat
per evitar haver de fer tots els estudis econòmics, o per totes aquestes coses en un
compendi; però la realitat és que no s’han modificat ; i quan ara tenim un IPC que ronda l’1% a
la baixa, entre un 1% i un 0,50%, l’Ajuntament de Maó ha pujat la pressió fiscal als ciutadans
quant a taxes i preus públics amb aquest 0,50%-1% de 6.176.000, que el podríem fixar en
400.000 euros més, que vostès continuaran cobrant als ciutadans, quan ho podrien deixar de
fer. I un segon tema: tornam a l’àrea del Poliesportiu, que és un problema greu, perquè a
l’informe de pressupostos del Sr. interventor aquest fa especial indicació del dèficit tarifari del
Servei Municipal d´Esports, i realment el tenim. Per tant, davant aquest problema, o bé
reduïm costos, la qual cosa, en unes instal·lacions obsoletes, es fa molt difícil, i més amb una
plantilla ajustada que no es pot tocar; o bé incrementam ingressos via patrocinis o via
modificacions de taxes; jo no sé què farem, però qualque cosa haurem de fer; i, per tant,
també ho pos, en pla constructiu, damunt la taula; crec que hauríem de fer un reflexió seriosa
quant a les instal·lacions esportives municipals, i deix caure una perla, que és que, tal vegada,
ens hauríem de començar a plantejar una possible externalització, amb inversió inclosa, de
finançament per a un nou poliesportiu. I arribam als capítols I i II, que són els capítols
d’impostos directes i indirectes, que representen el 46,51% dels ingressos pressupostats;
quant al capítol I, cal recordar que vostès van acordar elevar el tipus impositiu de l’IBI, amb
caràcter general, al 0,67%, i açò ens du a un increment de la pressió impositiva, a un càstig als
ciutadans de Maó i a invertir la tendència que, durant els darrers quatre anys, havíem estat
aplicant, amb controvèrsies com la del conco d’algun regidor que no podia pagar l’IBI i que
ara l’haurà de pagar més car. En tot cas, malmetem una oportunitat d’or que tenim en
aquesta ocasió quan tenim tres factors a favor: modificació del coeficient cadastral, perquè la
valoració baixa de l’1%, si no vaig errat, al 0,92%; supressió del recàrrec del 4%, que els he de
recordar que va ser summament criticat per totes les forces de l’oposició, i ara resulta que
vostès se n’aprofiten, el mantenen i el consoliden; i la fixació del gravamen impositiu, que és
una cosa de competència pròpia i que nosaltres podem fer. Conclusió: vostès, d’acord amb el

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 25.02.2016
26

PLE MUNICIPAL, DIA: 18 - 12 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

que diuen els pressupostos i a la comparativa, tenen previst recaptar, en el 2016, 600.000
euros més per IBI que l’any 2015; i jo, a més, els dic que, si s’haguessin mantingut els criteris
del Partit Popular, és a dir, llevar el que ens va posar el Sr. Rajoy, el diablo, mantenir la
modificació del coeficient cadastral i no tocar el percentatge, que estava en el 0,55%, els
ciutadans de Maó deixarien de pagar 2.130.000 euros; per tant, estem carregant i castigant els
ciutadans de Maó amb 2.130.000 euros més, atès que nosaltres creiem que els doblers on
estan millor és dins la butxaca dels ciutadans. Vostès han trobat una situació econòmica
envejable, i ho diu l’informe d’Intervenció quan, fins i tot, diu que veurem si a finals d’any serà
o no serà precís fer la contractació del crèdit per a inversions, per import de 2.500.000 euros.
Mirin: les inversions ascendeixen a un total de 3.734.000 euros, les transferències de capital, a
1.016.000 euros; total: 4.750.000 euros; i vostès ens diuen que fan comptes destinar 1.960.282
euros de recursos propis a inversions; la nostra proposta és molt clara: aparquin la modificació
de l’IBI, la congelin i no deixin anar la prudència, la compartim, l’augmentam, si volen, però
siguin prudents amb els ciutadans; aquests dies, que estem de campanya, tots ens omplim la
boca que el primer són les persones, els ciutadans; idò, en aquest cas, el primer no són els
ciutadans, als quals els carregam 2.130.000 euros més de pagament a compte. Afrontam el
major grau d’inversió que hem de fer amb recursos propis, per valor d’1.960.000 euros, amb
major càrrega financera; facem un préstec molt més ampli; en el seu moment, el Sr. Tur em
recomenava que ens endeutéssim més, que féssim més inversió; idò jo, ara, li dic el mateix. I
jo estic convençut que, arran de l’LRSAL, se’ns abonarà als maonesos el que ens mereixem;
nosaltres tenim l’obligació de lluitar per aconseguir-ho, i, quan ho cobrem, podrem amortitzar
el crèdit; d’aquesta manera es resol la situació i, mentrestant, no haurem penalitzat els
ciutadans. Per tant, com a conclusió, dir que estaríem en un 80% d’acord amb els
pressupostos, llevat del tema d’ingressos via impostos i taxes; tenen fórmules per evitar
aquest increment tributari i són a temps de fer-ho; per tant, deixin damunt la taula la
modificació de l’IBI, acceptin aquesta proposta i beneficiaran l’Ajuntament, però també els
ciutadans. I perdó per la llargària de l’exposició.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Primer de tot, reconèixer el meu fall quant a modals, atès que he
d’agrair molt ferventment als Serveis Econòmics i Jurídics d’aquesta casa, com a tots els seus
treballadors, la feina feta, perquè jo no l’he fet tot sol, ni molt menys. També agraesc les
felicitacions del Sr. Botella quant al fet que els pressupostos estan ben fets, perquè açò, a mi,
em reconforta molt, la veritat. Nosaltres venim darrere de la seva gestió, és a dir, depenem del
que vostès han fet, del bo i del dolent; nosaltres intentam potenciar el bo i intentam
reconvertir el que consideram que no va bé. El Sr. Spitzer ha dit que considerava l’aplicació de
l’RSAL com uns ingressos de dubtós cobrament, però açò, comptablement, no és així;
nosaltres l’únic que feim és, al peu de la lletra, posar els ingressos previstos per llei dins el
pressupost; però el que seria totalment imprudent, i una autèntica temeritat, seria aplicar
aquests 3.000.000 d’euros de despesa; seria un suïcidi. No s’ha de confondre el superàvit de
liquidació amb un superàvit pressupostari, no és el mateix; sabem com es liquida un any a 31
de desembre, nosaltres estem fent una previsió per al 2016; per tant, el fet de dir que, amb el
superàvit del 2015, podrem tapar les deficiències d’ingressos del 2016 i no demanar préstecs
no és prudent; per açò, pressupostam un préstec. El Sr. Botella diu que nosaltres diem que hi
ha una situació econòmica delicada; nosaltres no diem açò; nosaltres el que diem és que hi ha
una incertesa normativa enorme; nosaltres tenim una llei que diu clarament que de la
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despesa social se n’ha de fer càrrec la Comunitat Autònoma, però, vostè, Sr. Botella, en el
mateix debat, diu que les comunitats autònomes i el Govern central estan fatal. Després,
quant a aquesta interpretació que cada partit o cada regidor estira cap a la seva banda, em
sembla una interpretació totalment personal, que no correspon a la realitat. Vostè, Sr. Botella,
ens acusa de falta de transparència, però la realitat és que nosaltres, el dia de la presentació
del pressupost, vam dur l’expedient sencer, amb tots els informes, informes econòmics,
informes d’Intervenció, informes de Recursos Humans; no ens vam guardar absolutament res.
Sí que és cert que hem d’intentar millorar la participació quant a la confecció dels
pressupostos municipals, és més que evident; però compartesc amb vostè, Sr. Botella, que hi
ha un marge de maniobra molt petit; gairebé tot ve compromès, tant ingressos, com
despeses; però intentarem millorar la participació. Quant a les afirmacions que vostè fa, Sr.
Botella, sobre els sindicats, dir-li que nosaltres no controlam els sindicats, els sindicats són
totalment autònoms, és a dir, si es manifesten a favor o en contra d’alguna decisió de
l’Ajuntament la veritat és que ni ARA MAÓ ni el PSOE hi tenen res a veure. El fons de
contingència es va destinar als treballadors que venguin de PUM, S.L., o bé a liquidar la paga
extra del 2012, perquè així ens ho va recomanar l’interventor; per tant, aquest és un tema
totalment tècnic. Les hores extres, les hem pressupostat en funció dels drets liquidats en el
2015; és que el pressupost és molt tècnic, i la interpretació política l’hem dedicat a altres
coses. Quant a la retribució dels càrrecs públics, recordar que nosaltres hem llevat els càrrecs
de confiança, perquè volem intentar fer-ho tot amb personal propi; vostès troben que hi
haurà una part sense cobrir?, ho revisarem. L’estructura orgànica del pressupost no es pot
comparar, perquè ha canviat moltíssim; vostè, Sr. Botella, fa la comparança amb el Gabinet
d’Alcaldia, i diu que ha pujat 935.000 euros, però és que el Gabinet d’Alcaldia, segons
l’estructura orgànica que tenim ara, també inclou l’OAC, Recursos Humans, Serveis Jurídics;
per tant, és molt difícil comparar un any amb l’altre només agafant l’òrgan. Igual passa amb
els Serveis Socials i Esports; la comparació, quant a òrgans, és realment complicada, perquè
l’estructura orgànica ha canviat. També diu vostè, Sr. Botella, que Promoció Econòmica té una
partida molt minsa, però és que la promoció econòmica no és només despesa directa de
promoció; hi ha inversió, rehabilitació, cursos de formació ocupacional, hi ha una sèrie de
factors que estan repartits en moltíssimes partides d’entre tot el pressupost sencer. També
ens diuen que és millor fer el Poliesportiu nou, però en aquests moments estem parlant del
pressupost, no de fer una obra nova. L’objectiu de fer de l’Ajuntament de Maó una
administració més transparent explica també la recuperació del sistema de subvencions
nominatives, una via que permet regularitzar el pagament d’ajuts al teixit associatiu, fent
aflorar la despesa total destinada per l’Ajuntament a aquesta finalitat. Hem reflectit una
estimació molt ajustada a la realitat de les subvencions per al 2016. Únicament queden fora
d’aquest grup les fundacions que formen part de l’Ajuntament i que tenen una partida
econòmica específica. La singularitat de cada una d’aquestes entitats i de les seves activitats
fa que no sigui adient una competència entre elles; l’Orfeó Maonès no pot competir amb
ningú, l’Ateneu no competeix amb ningú; i, a més, hem fet una feina molt exhaustiva de
recuperació dels darrers vuit anys, des del 2008 fins al 2016; hem anat recopilant totes les
subvencions que s’han anat donant i, pràcticament, sempre es donen les mateixes
subvencions a la mateixa gent, perquè el teixit associatiu és el que és i nosaltres el recolzam;
en cap moment hem dit que incrementaríem l’apartat de subvencions; nosaltres el que feim
és posar damunt el pressupost el llistat de subvencions nominatives, perquè la gent vegi a qui
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van aquestes partides; però el que no és correcte és que dues terceres parts de les
subvencions de l’any 2015 es donessin de manera excepcional, perquè açò és molt més difícil
que sigui transparent. No vulguin confondre la gent, perquè, per donar una subvenció
nominativa, també hi ha d’haver un projecte i hi ha d’haver justificació, i, com diu l’Ordenança
general de subvencions, la inclusió de la partida pressupostària no crea cap dret a favor de la
persona beneficiària mentre no hagi estat adoptada la resolució de concessió per l’òrgan
competent, i s’han de justificar. Açò és un criteri polític i la partida econòmica és la mateixa.
Vostè, Sr. Botella, em retreu que jo dic que no crec que cobrem les transferències de Serveis
Socials de la Comunitat Autònoma; bé, ho diu el secretari d’Estat, jo no ho dic, jo tenc dubtes;
el que seria totalment imprudent i temerari és posar-ho a despeses, i considerar que açò serà
un ingrés; ara bé, nosaltres ho incorporam al pressupost perquè la llei ho diu; però és que
vostès critiquen l’endret i a l’inrevés; no hi ha manera de fer-ho bé. Vostè, Sr. Botella, afirma
que l’LRSAL serà la taula de salvació de l’Administració local, però que serà la picota de les
comunitats autònomes perquè les comunitats autònomes estan fatal, i encara pitjor està
l’Estat central, i que si assumeixen aquest deute municipal serà la seva ruïna; és a dir, no es pot
criticar l’endret i a l’inrevés. Em critica, Sr. Botella, que no apliqui l’IPC a les taxes, però és que
hi ha la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola que diu: “La
indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es
una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce
beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española”; açò no ho dic jo,
açò està al BOE; “La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece
su persistencia en el tiempo”; què recomana?, “El correcto funcionamiento de un mecanismo de
fijación de precios requiere que estos transmitan la información relevante respecto a los costes”;
és a dir, no s’ha d’aplicar l’IPC, s’ha d’aplicar un estudi de costos; nosaltres vam considerar que
pràcticament el 100% dels règims municipals són deficitaris, i aplicar els costos damunt les
taxes seria encara més costós; vostès defensen que no pugem impostos i taxes, però em
reclamen que ho faci; és que no es pot defensar de l’endret i de l’inrevés, açò no pot ser. Pel
que fa al tema de l’IBI, des de l’oposició continuen volent confondre els ciutadans per donar
veracitat a la seva teoria conspiratòria sobre el fet que l’actual equip de govern ja estava
predisposat a pujar impostos, que és una mesura arbitrària i sense cap suport tècnic. La
modificació del tipus impositiu de l’IBI ve provocada per l’incompliment de la regla de
despesa durant l’any 2014, amb un desviament de més d’1.800.000 euros en el pressupost de
despeses, quant al qual nosaltres no tenim res a veure. Açò ho diu l’informe d’Intervenció.
Obvien que la Llei d’estabilitat pressupostària, Llei del Partit Popular, només deixa bàsicament
dues opcions per sortir de la inestabilitat pressupostària: pujar ingressos de caràcter
permanent, no qualsevol tipus d’ingrés, o baixar despeses, és a dir, incrementar retallades;
vostè sap, Sr. Botella, que les operacions financeres no entren en els càlculs d’estabilitat
pressupostària i regla de despesa; un ingrés per préstec bancari no computa, perquè va a
capítol IX, fora dels capítols I al VII, que sí computen per la Llei Montoro. En canvi, el que tu
finances, el que pagues, la despesa que pressupostes d’aquests diners que vénen del banc, sí
que computa; un increment d’ingressos via bancària encara penalitza més, però és que també
obvien que la Llei d’estabilitat pressupostària és tan perversa que tampoc basta amb el fet de
gastar menys, ja que, si intentes fer una bona gestió i estalvies, la mateixa Llei diu no pots
gastar el teu estalvi en més o millors serveis, abans has de complir la primera norma, prioritat
absoluta al pagament del deute financer, encara que no hagi vençut; açò tampoc ho deim
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nosaltres, ho marquen els objectius d’aquesta Llei; art. 32 de la Llei d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera: “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit”, és a dir, al tancament de l’exercici; no confonguem liquidació de superàvit, “éste se
destinará a reducir el nivel de endeudamiento”, és a dir, podríem endeutar-nos més i, si ho feim
bé, encara hem de tornar els doblers, però clar, tot açò ho obvien. I, a més, a què venien les
innumerables alabances del Partit Popular quant al retorn de l’endeutament de l’anterior
legislatura? Van retornar als bancs més de 9.000.000 d’euros i, d’aquests, més de 5.000.000
d’euros via amortització anticipada, tot açò a la vegada que teníem la pressió fiscal més
elevada de la història de Maó; com ho expliquen? Aquí tenc una gràfica, a la qual podem
veure que els quatre anys de govern del PP a Maó han estat els anys de major pressió fiscal de
la història d’aquest municipi. Com venim dient fa mesos, la fixació del tipus impositiu de l’IBI
està inclosa dins del Pla economicofinancer que aquest equip de govern es va veure obligat a
presentar per donar compliment a les exigències imposades per la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Tot açò a causa de l’incompliment de la regla de
despesa en el tancament dels comptes municipals de l’any 2014; però, repetesc, si jo hagués
fet aquests pressupostos, tal vegada també hagués incorregut en el mateix cas que vostès; no
critic aquesta mesura; jo dic que aquesta mesura l’he d’aplicar arran del que va passar. Si
només xerram d’increments o reduccions d’IBI, les variacions d’aquesta dada són sempre en
comparació amb una altra, comparem el 2015 amb el 2016. En el 2015, el tipus impositiu de
l’IBI es va rebaixar notablement, com habitualment hem vist que passa en els anys electorals.
La realitat és que es preveu que el ciutadà, quant a IBI, patesqui una mitjana d’increment d’un
4,47%, aproximadament, en relació amb el 2015; amb aquesta mesura, recuperam el 70%
rebaixat en el 2015; però, si valoram aquesta relació entre l’any 2016 i 2015, també hauríem
de comparar els altres anys anteriors, i així veiem que l’IBI plantejat per al 2016 és un 3,68%
inferior al del 2014, entre un 16,91% i un 10,29% inferior al del 2013, i entre un 0,38% i un
5,77% inferior al del 2012; és a dir, nosaltres proposam un nivell per davall de tres dels quatre
anys de legislatura del PP, només per damunt del 2015, any electoral. Vostès, en el darrer ple,
em van dir que augmentar la pressió fiscal havia de ser la darrera mesura a adoptar; per què
ho deien?, perquè en el 2012 van augmentar entre un 4% i un 7% la pressió fiscal en relació a
l’any anterior, en el 2013 van augmentar-la entre un 5% i un 8% en relació a l’any anterior, per
cert, any rècord absolut de recaptació d’IBI en tota la història de Maó; en el 2014, aquí van
baixar, retornant al seu primer any de legislatura, 2012, i només en el 2015, any electoral, És
quan, per primera vegada, baixen els impostos en comparació a la seva pròpia legislatura;
2012, padró d’IBI 12.129.000 euros; 2013, 13.188.000 euros; 2014, 12.380.000 euros; 2015,
11.345.000; i en el 2016 nosaltres ens anam a 12.085.000 euros, per sota de l’any 2012. Bé,
reiteram el desig que aquesta mesura de recuperació parcial del tipus d’IBI, en el 2016, sigui
conjuntural i que es pugui revertir la situació a exercicis anteriors quan es dissipi la incertesa
normativa, quan es resolguin els recursos judicials damunt l’LRSAL, que clarifiquin el
finançament de diferents serveis prestats fins ara pels ajuntaments, entre aquests els Serveis
Socials, o quan, almenys, es complesqui el desig de tothom que s’arribin a complir les
previsions de millora de l’economia en general, millorin les dades laborals de població activa i
es reduesqui la pressió assistencial, a la qual està fent front l’Ajuntament, com a primera
institució pública a la qual acudeix el ciutadà per demanar ajuda; aquesta incertesa en el futur
ens obliga a mantenir el principi de prudència més viu que mai.
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SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres és la primera vegada que ens enfrontam als pressupostos, i no
tenim les partides tan desgranades com té el Sr. Botella. Com moltes vegades ha dit el Sr.
Tutzó, està clar que açò és un pressupost, no és una liquidació, no és un balanç final; i jo, en
nom de la transparència, crec que seria molt millor, per a tots els ciutadans, que, quan es
presenti un pressupost, a part de comparar-lo amb els pressupostos dels anys 2014, 2015 i
2016, es fes la comparació amb el real a final d’exercici; si comparam pressupostos, nosaltres,
quant a algunes partides, hem de fer un acte de fer per entendre com s’estan movent
realment els números. El Sr. Botella ha fet alguns aclariments sobre despeses que enguany
deixarem de tenir; per tant, ens computen a partides d’ingressos; és difícil comparar açò quan
ha canviat tota l’estructura del pressupost a escala orgànica. Jo sé que tenim uns marges molt
petits, però, en nom de la transparència, m’agradaria disposar del que s’ha enviat a la
Sindicatura de Comptes durant dos exercicis enrere, així com poder tenir un darrer balanç,
encara que no sigui el tancament de final d’any. Quan m’he referit al superàvit, no em referia,
en cap moment, a pagar amb el superàvit; simplement estava constatant que venim
d’exercicis on no estem en negatiu, on tenim un superàvit; i, si tenim superàvit, entenc que
financerament tan malament no hi estem. Per altra banda, com vostè, Sr. Tutzó, mostrava a la
seva gràfica, i com nosaltres vam dir durant la campanya electoral, en any electoral tots els
partits intenten fer una mica de demagògia, moure els números per tal de baixar la pressió
fiscal i incrementar alhora la inversió a la ciutat. Aquest és el seu primer any de legislatura i
pugen els impostos, com es va fer anteriorment, i esper que després els puguin anar baixant.
No caiguin vostès en el mateix parany de pujar els impostos durant el primer, segon i tercer
any, pensant que la gent s’oblida de la pujada d’impostos, i després procedesquin a baixar-los
durant l’any electoral; només els deman que no facin açò. A nosaltres, ens sembla molt
prudent que no es posi com a partida de despesa el que ens ha de transferir la Comunitat
Autònoma; però és que, a més a més, tenim un ingrés quant a IBI que hauran de suportar els
ciutadans, a causa de l’impagament d’aquell ingrés. Jo l’he entès perfectament, Sr. Tutzó,
quan vostè ha dit que no pot justificar un ingrés més per un préstec bancari; però, com s’ha
explicat en aquest Ple, hi ha altres fórmules a seguir; i després, a escala d’execució, sí que es
pot ampliar un préstec.
SR. BOTELLA DEL PP: El Sr. Tutzó diu que segueixen la gestió que han trobat, que és la nostra, i
que no hi tenen res a veure, certament, i que procuren continuar el que és bo i desfer el que
és dolent o està malament; si nosaltres ho hem fet tan malament que hem pujat la pressió
impositiva i vostès encara l’apugen més, és que per a vostès pujar la pressió impositiva és bo?;
per tant, ens estem contradient; jo crec que qualsevol cosa que impliqui davallar la pressió
fiscal és bona i és el convenient. El Sr. Spitzer ha dit que no tenim la liquidació del 2015, però
si vostè, dia 18 o 19 de desembre, no sap quin grau de liquidació tenim enguany, té un
problema; vostè sap, Sr. Tutzó, quina és, en aquests moments, la previsió de liquidació que
tenim per a aquest any; altra cosa és que, amb transparència o sense, amb participació o
sense, la digui o no la digui. Però, en aquestes hores, els Serveis Econòmics, que són molt
vàlids, i el Sr. Camps, que és un crac, ja han fet diversos supòsits de liquidació del pressupost
d’enguany i vostè ho sap, Sr. Tutzó; per tant, seria bo que ho diguessin, i el Sr. Spitzer es
quedaria més tranquil i hi hauria un exercici de transparència. Tornem a la carta del Sr. Beteta i
jo, francament, què vol que li digui?; hi ha una dita legal que diu “dura lex, sed lex”, és a dir,
per dura que sigui la llei, és llei, i s’ha d’aplicar, li agradi o no li agradi al Sr. Beteta; i nosaltres
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hem de lluitar aquest tema davant les institucions pertinents i no penalitzar els ciutadans de
Maó. I ara resulta que és un exercici de transparència venir a la comissió informativa amb tot
l’expedient sencer, amb tots els informes, faltaria més, perquè això és complir la legalitat, Sr.
Tutzó, açò no és transparència. Per altra banda, quant al Poliesportiu, jo no he dit que estigués
en contra que s’invertesquin 290.000 euros en el Poliesportiu, sinó que, abans de gastar-los,
tal vegada podríem fer una reflexió a una comissió informativa, i, probablement, el regidor
d’Esports ho agrairà, perquè prou problemes deu tenir. Per tant, he dit açò amb la més bona
intenció, no era cap crítica, ni molt manco. Tema de subvencions: els pressupostos són
transparents tant si es posa dins una partida, com dins d’una altra; i, per tant, era públic i
notori; però és que, de la manera que vostès ho fan, són injustos, per què?; jo els ho explicaré.
Resulta que al Club Marítim de Maó li donarem 34.000 euros per complir un conveni, que vam
signar nosaltres, que venia d’un d’anterior, i perquè hi hagi una sèrie d’activitats; i ha de
complir aquestes activitats; però és que vostès pressuposten 72.000 euros a altres institucions
a canvi de res; hauran de justificar el que facin, sí, però hauran de veure si són necessàries o
no aquestes actuacions; amb el Sr. Tur ja vam discutir si donàvem el peix o la canya de pescar;
a més, hi ha més d’una associació veïnal que té una economia més que sanejada, fruit dels
lloguers de les seves instal·lacions, i, fins i tot, alguna va dir que no es presentava perquè no
necessitava els diners. Amb açò vull dir que el sistema de concurrència obliga al fet que hi
hagi, com a mínim, una aportació que seria l’interessant. Coincidesc amb el Sr. Tutzó que no
es poden comparar les partides per òrgans, perquè s’han mogut, però jo he ajuntat Serveis
Jurídics i Alcaldia amb el que era Alcaldia i Serveis Jurídics; el muntant és el que és, i és difícil
seguir-ho, però és així; i, per molt que ho vulguem fer veure, els increments no són tan elevats
en algunes partides com ho intentam. Certament, l’àrea de Promoció Econòmica és
transversal, atès que no hi ha res que passi per aquest Ajuntament que no passi pel Principal
de Guàrdia. Jo he fet una reflexió quant a l’IPC, perquè aquí, a part de fer gestió, feim política,
no tot és tècnic, toca fer política, i la política és l’art del que és possible, i, quan hi ha voluntat
política, moltes coses són possibles, com, per exemple, el fet de no carregar més IBI damunt
els ciutadans, cosa que vostès volen fer. Però, en tot cas, en el tema de les ordenances encara
hi ha un assumpte més greu: vostès s’omplen la boca que són els que defensen la petita i
mitjana empresa; idò, la petita i mitjana empresa demana als ajuntaments contenció en els
impostos, en l’elaboració dels pressupostos; ara bé, igual és culpa nostra, per no respectar la
regla de despesa, però ja hi entrarem. Vostès han fet una sèrie de declaracions, algunes
importants, relatives al fet que modificarien el tema de les terrasses, el tema d’aparcaments i
zona blava, i no s’ha portat cap modificació aquí; jo no sé si és que no han tingut temps o què
ha passat, però cal tenir en compte que enguany Setmana Santa cau a la meitat del mes de
març, a 70 dies del començament de la temporada turística. Per tant, en aquests moments, els
empresaris d’hostaleria tenen una gran incertesa quant al tema de les terrasses, no saben si
modificarem l’ordenança o no, quan ho farem, si han de contractar gent o no; per tant, seria
bo que es pronunciessin quant a aquest tema i tranquil·litzaríem els empresaris; i que, alhora,
facin el que hagin de fer quant al tema dels aparcaments. Recorden el famós tic-tac, tic-tac,
tic-tac del Sr. Iglesias?; idò el tic-tac aquí també corre, i dels 1.465 dies que tenen de mandat ja
n’han passat 191, és a dir, un 13%; i tal vegada valdria la pena veure si els ciutadans
consideren que vostès han fet molta cosa o no, a part de llevar qualque bandera, modificar
qualque projecte i donar qualque plante al cap d’Estat; el tic-tac corre per a tots, també per als
ciutadans, i, a vegades, el bloqueig d’una administració o la lentitud és vertaderament
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preocupant. Abans d’entrar en el tema de l’IBI, que és important, imaginem si vostès
haguessin trobat la situació que nosaltres vam trobar en el mes de maig de 2011; anem a
comparar-ho; deute financer a maig de 2011, 22.438.000 euros; deute financer a 31 de
desembre de 2015, 12.771.000 euros; percentatge de deute, 71,55% i 38,48%; deute per
habitant, 844 euros o 426 euros; termini de pagament a proveïdors, 382 dies o 18,96% del
primer trimestre de 2015; deute a proveïdors, 8.500.000 euros a 385 proveïdors i 1.700
factures; o que el Sr. Tutzó ens digui, perquè jo no tenc les dades, quina quantitat devem als
proveïdors i a quin temps pagam ara. La regla de despesa no era tan estricta llavors, i, per cert,
els vull recordar que aquesta “dura lex, sed lex” la va proposar el Sr. Rodríguez Zapatero amb la
modificació de la Constitució. Però bé, el 31 de desembre de 2010, pressupostos de liquidació
que nosaltres vam haver d’aprovar, saben quant es va excedir l’Ajuntament de Maó, Sr. Tutzó,
i li podré mostrar la documentació quan vulgui?: en 18.430.110 euros, un 52,20%; nosaltres
ens hem excedit en 1.800.000 euros, i sabem per què, perquè bona part és el que ara vostès
tenen resolt quant al capítol I de personal i que volen fer veure que han aflorat. I, quant al
Consorci del Penya-segats, es devien 350.000 euros a proveïdors, que no hi havia manera
d’aclarir, i que nosaltres també vam aconseguir aclarir; i ara hi ha el deute bancari, financer; no
ho he dit abans i ho dic ara: també trob a faltar qualque referència al capítol del penya-segat i,
sobretot, de quina partida pagaran la seva aportació a aquest ascensor tan modern i que
l’alcaldessa va dir que ens agradarà tant. I, ja per acabar, miri, Sr. Tutzó, ens falta l’IBI; nosaltres
mantenim l’oferta del vot a favor si congelen l’IBI, s’ho pensin, hi són a temps; si feim una
comparació, en el 2015 vam tenir un superàvit de 3.684.000 euros, quan els ingressos i les
despeses estaven quadrats en el pressupost; en el 2016 vostès ens fan un pressupost on ja
donen un superàvit previst de 2.450.000 euros, més el que puguem tenir, perquè tots sabem
que els pressupostos és una pressuposició, no és una liquidació, i després veurem que sempre
hi ha més ingressos, que hi ha partides que no es gasten, etc. Nosaltres els demanam que no
castiguin els ciutadans de Maó amb aquest increment d’IBI; a més, a nosaltres ens va venir
imposat un 4%, i jo no tenia capacitat de posar-lo o no; vostès, en canvi, poden decidir
mantenir-lo o no, per tant, es fan responsables d’aquesta actuació; per tant, crec que,
d’aquest tema, editorials, premsa, ciutadans, podem discutir el que vulguem, però un fet està
clar i és que per als ciutadans de Maó el Partit Popular va davallar la pressió fiscal i vostès, ara,
la pugen, o tenim un canvi de conceptes; si no volen davallar la pressió fiscal, ho comprenc, la
mantenguin, facin el que sigui possible, i, si incomplim la regla de despesa, ja ho aclarirem,
perquè, com vostè mateix ha dit, Sr. Tutzó, fien que l’LRSAL s’humanitzi. Reiter que, si vostès
aparquen l’increment d’IBI, atès que nosaltres, quant al 80% dels pressupostos no hi tenim
cap objecció, tindrien el nostre vot a favor.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Bé, jo reiter el que he dit abans, nosaltres venim darrere vostès i,
quant a tot el que ens trobam, bo i dolent, feim el que bonament podem. Canviar el dolent és
aconseguir l’estabilitat pressupostària, i no entenc per què continua insistint en aquest tema,
Sr. Botella. El préstec es ve pressupostant en els darrers anys; quan no s’ha hagut de concretar
aquest préstec és perquè hi ha hagut superàvit; si hi ha superàvit aquest any, passarà el
mateix, no necessitaré concretar-lo, però l’he de pressupostar, no tenc la bolla de vidre.
L’LRSAL és llei, i per això ho contemplam, per açò ho posam, però no ho podem agafar i posar
a despesa, perquè seria irresponsable, ho he dit ja no sé quantes vegades. Quant a les
subvencions, hem fet un estudi dels darrers vuit anys, i el que no pot ser és que les dues
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terceres parts de les subvencions es donin de forma excepcional, açò sí que no és just, ni és
clar. A més, el fet de preveure subvencions en el pressupost no genera drets; s’hauran de
seguir els procediments pertinents, amb els seus respectius expedients i justificacions. Els
pressupostos d’anys anteriors són a l’abast de tothom. Vostès em demanen que jo compari
liquidacions amb previsions, però, tècnicament, no es poden comparar dues mesures que
tenen diferents condicions; ara bé, sí que ho tenim en compte. Que duc documentació
preparada, evidentment, i a més vull fer constar que el Sr. Tur no m’ alliçona, jo tenc la meva
pròpia capacitat. Després insisteixen que m’endeuti amb els bancs; vostès fan bandera que
han tornat 9.000.000 d’euros, 5.000.000 d’euros abans de termini, i llavors em critiquen que
no m’endeuti; és que la seva política és criticar a l’endret i a l’inrevés; així guanyen sempre, no
tenc manera de defensar açò; per tant, obviaré contestar-ho. I, pel que fa a les taxes, si feim un
estudi de costos, tots els serveis municipals són deficitaris; però açò ho sabem tots.
SRA. ALCALDESSA: Aquest és un debat molt tècnic; només dir, abans de tancar, que tots
aquests documents, dels quals s’està parlant, estan a disposició de qualsevol ciutadà que els
vulgui consultar. Jo he apuntat unes quantes coses, que no tenen res a veure amb el debat
tècnic, perquè crec que ja s’ha fet prou intens; només dir que aquest equip de govern, és cert,
està format per una Agrupació d’Electors i per un partit, el PSOE. El nostre és un govern de
forces progressistes i la suma de vots obtinguts ha donat 12 regidors; per tant, també som
poble; precisament, els 12 regidors vénen votats pel poble que ha donat la confiança a les
forces progressistes; i aquesta coalició, aquest equip de govern, en el seu dia va pactar
efectivament les àrees de responsabilitat que duria cada regidor; s’ha pactat, i açò és el que
duim a terme, sense cap altre condicionant. Jo crec que anam bé, Sr. Botella, jo crec que anam
bé, tots, perquè em fa la impressió que, almanco, feim un intent per fugir una mica d’aquesta
demagògia de l’electoralisme i del i tu més; jo crec que anam pel bon camí; aquest equip de
govern vol fer feina d’una altra manera; hi ha una història passada, és cert, però a les recents
eleccions, segons els resultats electorals, els ciutadans van dir que volen que els seus polítics
actuïn d’una altra manera i que es relacionin d’una manera diferent. Li agraesc l’esforç que fa
en aquest sentit, Sr. Botella, perquè ho deu ser, però hem d’aconseguir deixar al darrera l’i tu
més, perquè els ciutadans no ho volen, volen que facem feina i que ho facem bé; i, si no ho
feim bé, ens castigaran, i hi haurà alternança, i no passa res, açò és la democràcia. La Memòria
d’Alcaldia, que qualsevol persona pot consultar, reflecteix simplement la realitat que hem
trobat, una desestabilitat financera quant a un exercici en relació al qual nosaltres no tenim
cap responsabilitat, que ens ha obligat a fer un Pla d’estabilitat financera; per tant, feim
al·lusions al pressupost en aquest sentit. Vostè, Sr. Botella, diu que no sap què hem donat als
policies; la veritat és que és un tema laboral que ens preocupa moltíssim, perquè és
importantíssim que la gent faci feina, faci feina bé i que hi hagi bon ambient. Miri, Sr. Botella,
hem inclòs dintre del fons de contingència totes les compensacions o revisions que es derivin
de la valoració de llocs de feina; per tant, l’hem ben dotat, per poder respondre a aquest
resultat, amb l’objectiu que tota la gent que fa feina tengui la justa compensació per la feina
que està fent. Hem fet ja tres paritàries, hem creat dins la intranet un apartat on es pengen, ja
estan penjades, les actes firmades de les reunions que tenen a veure amb tots els temes de
reivindicacions laborals, paritàries, mesa de negociació, etc.; per cert, en aquest apartat hi ha
penjat un esborrany, és excepcional, un esborrany només perquè els treballadors tenguin la
informació de com està realment la mesa de negociació, que es va constituir sense cap
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problema; falta desenvolupar el reglament, en el qual hi haurà establerta la representació de
cada sindicat; jo crec que és important que els treballadors tenguin aquesta informació. I les
formes són molt importants, en la vida, en tot; amb els treballadors, també; quan vostè, Sr.
Botella, demanava què havíem donat a la Policia, dir-li que els hem donat diàleg i la voluntat
d’anar solucionant els problemes en la mesura de les nostres possibilitats, de les possibilitats
d’aquest Ajuntament; sabem que no sempre estarem d’acord, sabem que no sempre podrem
respondre a les reivindicacions laborals, perquè tal vegada no serà possible, i, si no són
lògiques les reivindicacions, tampoc, per descomptat; però els hem donat açò, diàleg,
simplement hem escoltat què és el que passava, quina era la situació, i els hem ofert la
voluntat d’anar resolent problemes; jo crec que les formes són molt importants i, amb el
col·lectiu laboral, ho són moltíssim més. Poca cosa més; només dir que, quant a la partida de
subvencions, el que hem fet ha estat dotar aquesta partida de la mateixa quantitat que hi
havia; abans estava desglossada en diferents punts i nosaltres ho hem posat dins el mateix
sac, per donar més transparència i per saber què s’està atorgant a cada una de les entitats;
perquè la situació que ens hem trobat és que, a part d’aquesta gran partida que hi havia de
70.000 euros per a subvencions a atorgar, via lliure concurrència, inclosos a les partides
d’Alcaldia, igual que el fons de contingència, que ara no hi és, perquè no se’n pugui fer cap
mal ús, es van donar, a més a més, 61.228 euros d’aquest fons de contingència per a
subvencions excepcionals, directament des d’Alcaldia, i 69.754 euros, en concepte de
subvencions directes excepcionals, des de les altres àrees, sense cap lliure concurrència;
potser és respectable i lícit atorgar aquestes ajudes directes excepcionals, però nosaltres
volem que quedi clar el que es dona a cada una de les entitats, perquè, si no, vostès donaven
subvencions a les entitats per a activitats anuals i després pagaven subvencions excepcionals
per a viatges, per a paelles, etc.; jo el que dic és que la gent ha de saber el que rep cada
entitat, no només les subvencions que s’atorgaven via lliure concurrència. Per tant, vostès van
donar subvencions fins a 200.000 euros i dues terceres parts d’aquesta quantitat van ser
subvencions directes excepcionals; i açò és el que nosaltres posam damunt la taula, igual que
s’estaven pagant moltíssimes despeses, i s’estan pagant, i jo crec que les hem de pagar en la
majoria dels casos; per exemple, consums elèctrics d’entitats esportives o serveis diversos,
que segurament són necessaris, però la gent ha de saber que els ho pagam, perquè, si no,
sembla que només els donam aquells 4.000 euros de subvenció, i és molt més. Res més, jo
crec que els punts estan clars, les exposicions han estat prou clares, recordar que aquests
pressupostos tenen aquestes dues prioritats, acció social i reactivació econòmica, i que estan
basats en les dues premisses de transparència i de prudència, que és el que ha marcat
bàsicament tot el debat. Dir també que l’important és veure com transcorre l’any i veure el
tancament, perquè efectivament un pressupost és un pressupost; i només esmentar que,
efectivament, aquests pressupostos s’han fet ja sobre la base d’una previsió de tancament
que és el que ens dóna l’aproximació a la realitat.
Posat el dictamen a votació quant a la Modificació de l’Ordenança número 1 reguladora de
l’IBI, resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 ( 6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
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Posat el dictamen a votació quant al Pressupost 2016, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 ( 6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
La Sra. alcaldessa, a les 11:32 hores, indica que es farà un recés de quinze minuts.
La Sra. alcaldessa fa saber que la Sra. Mus abandona la sessió plenària per motius laborals.
A les 11.50 hores es reprèn la sessió plenària.
9. Pla d'inversions 2016-2017 de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
concessionària del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa,
dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme
municipal de Maó. Aprovació (CM1515MA0008)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER. Donar compte de l’acceptació de la pròrroga pels anys 2016 i 2017 del servei de
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Maó, per part de l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas S.A., en data 26 de novembre (registre d’entrada
15.504).
SEGON. Aprovar el Pla d’inversions 2016-2017 presentat per Fomento de Construcciones y
Contratas S.A, en el marc de la pròrroga del servei de recollida de residus sòlids urbans i
neteja viària de Maó, presentat en data 25 de novembre de 2015 amb registre d’entrada
15.447, per una inversió total de 191.193’00 euros sense IVA. El cost d’amortització i despeses
financeres resultant és de 22.257,77 euros, sense IVA, per cada anualitat de la pròrroga.
TERCER. Donar compte de la disponibilitat a favor de l’Ajuntament de 16.690’16 €, sense IVA,
a invertir durant el 2016 en millores a l’atenció a la ciutadania, campanyes de conscienciació o
altres despeses que l’Ajuntament consideri necessària.
QUART. Tenir en compte que a la finalització del període de pròrroga, els vehicles i les
millores realitzades tindran un valor residual, que en cas de finalització definitiva del
contracte haurà de ser abonat a Fomento de Construcciones y Contratas S.A., per part del nou
adjudicatari del servei.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: En el Ple de dia 24 de setembre vam aprovar la tercera pròrroga del
contracte de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans del municipi i alhora, en aquesta
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sessió plenària, es va comentar que s’estava pendent de presentar el Pla d’inversions i que
s’intentaria presentar a aprovació plenària abans de final d’any. Dues coses es van dir en
aquell moment i era que s’ajustés al pressupost que tenien per als dos anys de pròrroga, el fet
d’evitar l’increment de costos de cara a l’Ajuntament, i que, a l’hora de negociar la contracta,
sobre la base d’una petició del Sr. Spitzer, intentar que, tenint en compte que l’IPC de 2015
havia estat bastant baix, no incrementar costos, fins i tot negociar a la baixa aquelles partides
que fossin beneficioses per a l’Ajuntament. Cal dir que tenim una flota de vehicles que ja té
una certa edat i que en el Pla d’inversions el que s’ha prioritzat és intentar, a partir de les
mesures que havien detectat i carències que detectava el personal que feia el seguiment del
contracte, renovar aquells vehicles que presentaven més problemes; i, en aquest cas, un
capítol important del Pla d’inversions avala la renovació, per una banda, de la
hidronetejadora, optant-se per una de silenciosa, i, per altra, d’una escombradora, que també
substituirà la que ja tenim; com he dit, els vehicles que hi ha actualment tenen ja una certa
antiguitat, i aquests dos en concret estan en funcionament des del 2003. També es preveu
atendre una petició que ja venia de feia estona, d’intentar insonoritzar el dipòsit dels
contenidors quan es tornen a deixar en el seu lloc, atès que es copejava els retenidors
metàl·lics i es feia renou; també estan previstes una sèrie de millores a l’edifici on s’allotja el
servei. Llavors podríem dir que tenim una hidronetejadora insonoritzada, que costarà
aproximadament 45.991 euros, una escombradora-aspiradora per substituir l’altra que tenim
en funcionament, que valdrà 115.000 euros; el que són les gomes que haurien d’evitar el
soroll que fan els contenidors quan es tornen a dipositar, que pujarien a 7.350 euros; i les
millores a realitzar a l’edificació, tant des de la part interior, que sobretot afecten temes de
barreres arquitectòniques, sistemes d’aïllament de portes i finestres, millores en la il·luminació
i, després, acabats exteriors, com el deteriorament de l’asfalt i de l’il·luminat exterior, que
pugen a 21.952 euros. El muntant d’aquestes inversions puja a 191.000 euros, i s’han intentat
repercutir de manera que no suposessin un cost per a l’Ajuntament quant a increment del
preu de contracte estipulat. Així, resumint, podríem dir que les amortitzacions s’han repartit
entre vuit i nou anys, a un tipus d’interès del 4,25%; veníem d’un tipus d’interès anterior, a
l’anterior Pla d’inversions, que era del 5,95%; per tant, tenim una davallada significativa quant
al tipus d’interès aplicable; i, en haver-hi un romanent d’una amortització d’una maquinària
que ja s’havia amortitzat a l’exercici anterior, disposàvem d’una reducció del contracte a favor
de l’Ajuntament de 22.253,55 euros anuals i, amb el nou Pla d’inversions, ens anam a
22.253,77 euros anuals. D’aquesta manera, podem dir que queda ajustat i que la diferència
entre el que tenim a favor i el que havíem de contemplar en el nou Pla d’inversions queda
equilibrat; en tot cas, resta pendent una quantitat a favor de l’Ajuntament del romanent
d’amortitzacions que va acabar al març de 2015 de 16.690 euros, que es mirarà de destinar a
un programa informàtic que millori la gestió del que seria el servei de recollides amb cita
prèvia o voluminosos.
SR. SPITZER DE C.ME: Bé, nosaltres estem d’acord amb el Pla. De totes maneres, reiteram el
que vam dir en el Ple del mes de setembre, que va ser que ens hagués agradat que aquest Pla
d’inversions s’hagués presentat juntament amb la pròrroga del contracte, perquè entenem
que, si no es fa així, se’ns resta informació a la nostra capacitat de negociació. Nosaltres
només demanam que, quan es renovi aquest contracte, que és el més important de
l’Ajuntament quant a import, es plantegi d’una altra manera, i juntament amb l’adjudicació o

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 25.02.2016
37

PLE MUNICIPAL, DIA: 18 - 12 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

pròrroga s’aprovi el Pla d’inversions.
SR. AÍNSA DEL PP: Revisat aquest Pla, no podem dir altra cosa que sigui correcte; creiem que
és continuista; nosaltres també vam prorrogar aquest contracte dues vegades; i en el moment
en què es prorrogava aquest contracte l’important era seguir invertint en la millora i
modernització de la maquinària i dels vehicles, perquè, certament, la majoria tenen molts
d’anys. Vostès han dit diverses vegades que volen fer feina amb un nou contracte i el nostre
grup municipal es brinda a treballar-hi i a ajudar-los, si així ho estimen adient; de fet, aquest
és un dels contractes més importants en quantia i en el fet d’estar a prop del ciutadà; per tant,
és un contracte quant al qual s’ha de fer molta feina diària.
SRA. ALCALDESSA: Sí, efectivament, hi estem d’acord; jo crec que, quant a un futur nou
contracte, hem de pensar-hi bé, atès que els objectius, tot i ser els mateixos, han anat
canviant i la ciutadania també té moltes més demandes i molta més consciència quant al
tema dels residus. I aquí faig una petita aturada, perquè se m’oblida sempre explicar que hem
substituït els bòtils de plàstic habituals per gots i gerres de vidre per tal de contribuir a la
reducció de residus que és un dels grans objectius que ens hem de marcar no només a nivell
municipal sinó a nivell mundial. Per tant, moltes gràcies pel seu oferiment, ho tindrem en
compte, i el Pla d’Inversions, efectivament, també s’haurà d’acomodar després al nou
contracte.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21
de la corporació.
10. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a fiançar la unitat de
defensa de les llibertats i en lluita contra el terrorisme (SG3215MC0027)
Prèvia presentació d’esmenes in voce per part de la Sra. alcaldessa (Ara Maó), conjuntament
amb el Sr. Tur (PSOE), consistents a modificar la redacció de la proposta d’acord de la
Proposta presentada pel Grup Municipal del PP, relativa a fiançar la unitat de defensa de les
llibertats i en lluita contra el terrorisme, amb Reg. d’Entrada 15841 i data 03-12-2015, i que
van ser aprovades segons el resultat següent:
Primero. Demostrar la solidaridad con el pueblo francés ante la barbarie del pasado 13 de
novembre, así como también manifestar nuestro rechazo y dolor ante todos los ataques
producidos recientemente en todo el mundo.
Esmena aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Segundo. El Ayuntamiento de Mahón, en aras a la consecución de los objetivos aprobados
por el Acuerdo del Pacto Estatal sobre la DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO, muestra su acuerdo a dicho documento, como punto de partida y
de consenso para trabajar en una política para la cooperación y la convivencia entre países
que sufren radicalismos y violencia de cualquier índole.
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Esmena aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Tercero. Trabajar a favor de la convivencia también en nuestros paises, a favor de la paz y en
contra de intervenciones militares que en ningún caso ayudan a la consecución de la paz, sino
al contrario.
Esmena aprovada amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE), 7 vots en contra (PP) i 1 abstenció
(C.Me).
El Ple municipal acorda aprovar la Proposta amb les esmenes incorporades conforme al detall
següent:
“El terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades. Los españoles lo saben
bien, porque hemos hecho frente al terrorismo durante demasiado tiempo.
Y lo hemos hecho siempre con una clara ejemplaridad: con serenidad, fortaleza y
responsabilidad. Los españoles somos muy conscientes de su gravedad y su dureza, tanto a
nivel interno, como en su dimensión exterior. Y nos sentimos especialmente concernidos por
acontecimientos como los recientes atentados en París, que han vuelto a poner de manifiesto
la grave y real amenaza del terrorismo yihadista, a la que ningún país puede permanecer
ajeno, sean cuales sean sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores
solitarios y los combatientes terroristas retornados.
Pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, los demócratas
sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e
injustificada del terror: la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación de jueces
y tribunales y la cooperación internacional. En definitiva, la respuesta de todas las
instituciones, empezando por los gobiernos y parlamentos.
Esta convicción parte de nuestra propia experiencia. Hemos sido capaces de construir y
consolidar una democracia sólida. El terror no ha logrado impedir su avance ni ha hecho
retroceder el régimen de libertades, pero sí ha provocado pérdidas irreparables que
permanecen intactas en nuestra memoria y que nunca podrán ser borradas. Por eso, por
encima de todo, la solidaridad, el afecto y el apoyo a las víctimas del terrorismo ha de ser
siempre una referencia para los demócratas.
La fortaleza del Estado de Derecho es la que fundamenta la respuesta de las instituciones
frente al terror. Es la Ley la que ampara los derechos de los ciudadanos y vela por el respeto a
sus libertades. Una Ley que adquiere mayor vigor y eficacia cuando cuenta con el respaldo
firme y con la unidad de acción de las fuerzas políticas democráticas.
En España, el camino de la unidad de los demócratas se ha visto jalonado por importantes
acuerdos entre las fuerzas políticas, de los que son histórico testimonio el Pacto de Madrid de
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1987, el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto de las Libertades y contra el Terrorismo de
2000.
Un mandato que se ratificó con la aprobación del Acuerdo suscrito entre la mayoría del arco
Parlamentario Español para la defensa de las libertades y en lucha contra el terrorismo. De la
misma manera en que se atiende a las inquietudes e iniciativas acordadas en el ámbito
internacional, como la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 24 de
septiembre de 2014 ( 2014 S/RES/2178), que urgía a los Estados a realizar las modificaciones
legislativas necesarias para poder procesar y condenar a los combatientes retornados y a los
lobos o actores solitarios. Conscientes del peligro que representa la amenaza terrorista, en
todas sus manifestaciones , es necesario que los demócratas sepamos traducir nuestra unidad
en la máxima capacidad para mejorar y actualizar la respuesta legal, especialmente en el
terreno penal, frente a las nuevas y terribles formas de actuación de quienes ponen en peligro
nuestras vidas y nuestras libertades. El bienestar de los ciudadanos y el respeto a sus derechos
exige la defensa de la libertad frente al riesgo y la vulnerabilidad que el terrorismo supone
para las personas. Ello exige reforzar la confianza en el ejercicio de esa libertad, como parte
de su esencia misma. Y generar esa confianza debe ser y es, de hecho, el objetivo principal y
prioritario del esfuerzo de la seguridad de los ciudadanos y los países.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mahón presenta al Pleno del
Ayuntamiento esta moción y acuerda:
Primero. Demostrar la solidaridad con el pueblo francés ante la barbarie del pasado 13 de
novembre, así como también manifestar nuestro rechazo y dolor ante todos los ataques
producidos recientemente en todo el mundo.
Aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Segundo. El Ayuntamiento de Mahón, en aras a la consecución de los objetivos aprobados
por el Acuerdo del Pacto Estatal sobre la DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO, muestra su acuerdo a dicho documento, como punto de partida y
de consenso para trabajar en una política para la cooperación y la convivencia entre países
que sufren radicalismos y violencia de cualquier índole.
Aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació.
Tercero. Trabajar a favor de la convivencia también en nuestros paises, a favor de la paz y en
contra de intervenciones militares que en ningún caso ayudan a la consecución de la paz, sino
al contrario.
Aprovat amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE), 7 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C.Me).
Cuarto. El Ayuntamiento de Mahón acuerda notificar esta resolución al Gobierno del Estado
español”.
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Aprovat per unanimitat dels 20 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 també ens sumam al dolor de les famílies dels policies que
varen sofrir l’atemptat a Kabul; vam venir aquí, al minut de silenci que es va fer. Com veiem
tots, i aquest consistori n’és un exemple, estem en un temps de canvi, on cada vegada hi ha
més fronts, tenim més caps, més grups parlamentaris, més veus; però en l’àmbit de la lluita
contra el terrorisme hem de seguir sent una única veu; per tant, estem completament d’acord
amb el pacte que van signar l’any 2000 els partits majoritaris, de lluita contra el terrorisme.
Evidentment, esperam, com ja ho ha fet la majoria, que tothom se sumi a aquest pacte,
perquè creiem que un front comú és l’única manera que tenim de poder lluitar contra el
terrorisme en un món més global, en un món on cada dia hi ha més amenaces; sabem que la
comunicació facilita bastant aquestes organitzacions. Estem d’acord amb la proposta, només
sumar-nos-hi i demanar que facem un front comú per lluitar contra el terrorisme; el pacte que
adoptaren en aquest consistori no tindrà més calat ni transcendència, però serà la mostra que
el poble maonès està unit i que, encara que hi hagi més partits, tots estem d’acord en la lluita
contra el terrorisme.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Nosaltres esmenarem aquesta moció, i ara explicaré per què. Abans
vull reiterar la solidaritat del consistori amb les famílies dels dos policies assassinats
recentment a l’Afganistan. També vull recordar que aquesta darrera setmana han estat
assassinades quatre dones víctimes de la violència masclista, una dona de 44 anys a
Alcobendas, una jove de 24 anys davant el seu fill de 6, a Fuerteventura, a Lebrija, una dona
de 36 anys assassinada també, mare de dos fills d’11 i 7 anys, i fa dos dies una dona de 44 anys
a Saragossa. Nosaltres, des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó, com no pot ser
d’una altra manera, condemnam qualsevol mena de terrorisme i, en especial, l’ús de la
violència física contra les persones. És ben cert que l’Estat espanyol té un llarg historial de
violència terrorista, començant pel violent cop d’estat del 1936 i la posterior repressió,
violència i terror del règim franquista, o de grups que s’han reclòs en l’actuació violenta
durant la transició i els primers ecos de la democràcia. Tenim també en l’actualitat el
terrorisme més violent internacional, d’inspiració religiosa, emprat i finançat per dictadors, en
molts dels casos. Així i tot, cal fer esment també al terrorisme violent d’extrema dreta a les
illes Balears, que ha amenaçat entitats i persones destacades en la defensa i protecció de la
nostra llengua, la nostra cultura, amb atacs a centres escolars, com el col·legi Mata de Jonc, de
Palma, la seu d’Obra Cultural a Mallorca, o amb l’explosió del retransmissor de senyal de TV3 a
Mallorca, fa uns anys. L’ús de la violència no només és condemnable, com hem dit, sinó que
també és i ha de ser un instrument útil per remoure la voluntat d’una societat lliure,
democràtica, pacífica i pacifista. Els fets luctuosos de París o Beirut sembla que els veiem des
d’un posicionament moral i ètic en contradir els valors que, com a societat, compartim, de
llibertat, de democràcia, de respecte a la pluralitat, igualtat, solidaritat, resolució pacífica de
conflictes, en un món cada vegada més globalitzat. No podem donar solucions fàcils, ni molt
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manco; l’error de catalogar col·lectius per mor de l’ús de la violència terrorista, per part
d’alguns dels seus membres, ja siguin aquests religiosos, ètnics, nacionals, etc., no farà més
que distorsionar la realitat i l’origen d’aquest fenomen violent. Un món sense igualtat, sense
llibertat, sense democràcia, sense el dret d’autodeterminació dels pobles, sense estalons de
solidaritat, sense que es garanteixen les necessitats bàsiques de l’ésser humà, sense el
respecte a la diferència; en definitiva, un món sense que l’ésser humà tengui l’existència digna
és un món encaminat al fracàs i és un món on el verí de la desesperació, la ignorància i el
fanatisme deshumanitza les persones, amb conseqüències tan terribles i horroroses com l’ús
de la violència, i, per tant, del terrorisme. Hem de saber defugir del fals dilema que s’està
imposant avui en dia, sota l’excusa del terrorisme, per limitar cada vegada més les llibertats
individuals, i emmascarar-ho tot sota una falsa sensació d’inseguretat. Hem de denunciar una
cultura de la por, destinada a justificar accions com les que pretenen mantenir un determinat
status quo, és a dir, una ciutadania occidental submisa i la continuïtat del colonialisme per
part de les potencies occidentals sobre la resta de països. En oblidam de la llibertat quan
Europa i els Estats Units donen suport a dictadures com el Marroc o l’Aràbia Saudita, països
que fan efectives penes de mort i que perpetuen la fera submissió de la dona. Els casos de
Palestina i del Sàhara clamen al cel, les intervencions a l’Afganistan, a l’Iraq, a Líbia, a Síria, etc.,
han resultat contraproduents, per dir-ho d’una manera més fàcil. Cal revisar les audiències i
els acords comercials, per exemple, amb els països del Golf, que financen o transmeten el
wahabisme, o amb Turquia, que permeten el contraban de petroli, d’armes i de persones,
com hem vist recentment. A nosaltres, ens preocupa la deriva militarista i secular de la Unió
Europea, arran dels atemptats de París, i la crida a la retirada de llibertats i intermediació
bèl·lica que no va a l’arrel de la massa del Daesh; tornam al registre de passatgers,
l’espionatge a internet o el reforç de l’Europol. Creiem que la lluita contra el Daesh, que és la
lluita contra el terrorisme, no pot seguir emprant-se com excusa per retallar llibertats, fer
d’Europa una fortalesa i per reforçar llaços amb països dictatorials. D’altra banda, hem de
desactivar també el discurs de l’extrema dreta per tal que no aprofiti la situació dramàtica
viscuda a París per desplegar discursos d’odi, i fer provisió de la violència xenòfoba; no
podem tolerar que aquests grups seguesquin relacionant la immigració amb el terrorisme o
que igualin Islam a Daesh, o que tractin de treure profit electoral de les accions criminals
d’una organització terrorista. A casa nostra, la Llei Mordassa no és el millor exemple de
consens, ni de convivència, entre els conceptes de llibertat i seguretat. La millor garantia
contra el terrorisme és deixar de marginar i de recloure els immigrants als suburbis de les
grans ciutats d’Europa; és, també, suprimir el tràfic d’armes, la majoria de les quals, per no dir
totes, són fabricades a Occident; és deixar de donar suport a règims dictatorials que financen i
donen suport a grups terroristes; és que la guerra i el control de recursos naturals deixi de ser
un negoci; ho serà també quan l’educació estigui encaminada als valors de llibertat,
d’igualtat, democràcia, pluralitat, solidaritat, potenciant els principis de col·laboració i
cooperació, i no es margini ningú; i ho serà quan hi hagi una no discriminació i una veritable
igualtat d’oportunitats per a qualsevol individu, véngui d’on véngui, visqui on visqui i sigui
quin sigui el seu origen. Les nostres esmenes a la proposta d’acord de la seva proposta, que
hem registrat avui matí, amb número de registre d’entrada 16.654, són les següents:
Punt número 1: “Demostrar la solidaritat amb el poble francès davant la barbàrie del passat 13
de novembre, així com també manifestar el nostre rebuig i dolor davant tots els atacs
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produïts recentment a Beirut, Ramala, Ankara, Damasco, Mosul, Peshawar, Garissa i un llarg
etc.”.
Punt número 2: “Fer de l’Acuerdo del Pacto Estatal sobre la DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y EN
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, un vertader punt de partida i de consens per treballar en
una política per a la cooperació i la convivència entre països que pateixen radicalismes i
violències de qualsevol índole”.
Punt número 3: “Treballar a favor de la convivència també en els nostres països a favor de la
pau i en contra d’intervencions militars que en cap cas no ajuden a la consecució de la pau,
sinó al contrari”.
SR. SPITZER DE C.Me: Quant a l’esmena al punt 1 de la proposta d’acord de la proposta, veig
que pràcticament es demana el mateix que figura en el punt 1 de la proposta d’acord de la
proposta; quant a l’esmena al punt 2 de la proposta, en essència entenc que és el mateix. Ara
bé, el que me preocupa amb la seva esmena al punt 3 de la proposta d’acord de la proposta,
que diu “Treballar a favor de la convivència també en els nostres països“ és si, quan es fa
referència als “nostres països”, es refereixen als països europeus, en general, o bé estem
entrant en un debat nacionalista, la qual cosa res té a veure amb el punt 3 inicial; m’agradaria
que m’ho clarificassin. Estem d’acord amb tot l’argumentari del Sr. Pons, però no entenem
molt bé el motiu de les esmenes.
SR. GORNÉS DEL PP: No sabia si el portaveu del PSOE volia fer una intervenció, com ha fet
amb els pressupostos, perquè aquest també és un tema important. I, si el PSOE firma
conjuntament amb ARA MAÓ aquestes esmenes, encara em preocupa més. Com a qüestió
prèvia, dir que no té res a veure la intervenció que ha fet el Sr. Pons, una intervenció
documentadíssima dels problemes del món, amb el contingut de les esmenes presentades;
després, també entraré en les contradiccions de les esmenes de l’equip de govern. El Sr. Pons
ha fet un al·legat a favor de tots els problemes del món i de les possibles solucions que hi ha,
que sonen a excuses de mal pagador; Sr. Pons, m’ha defraudat moltíssim la seva intervenció,
perquè, si vostè vol rallar del maltractament a les dones, presenti una proposta sobre el
maltractament a les dones; si vostè vol rallar de drets fonamentals, presenti una proposta en
aquest sentit; però aquí estem parlant d’un tema molt concret, que és el pacte contra el
yihadisme, que ens afecta a tots; de fet, hi ha gent que ha perdut la vida a causa d’aquest
tema. I torn a insistir: no sé si vostè, Sr. Pons, pertany a Esquerra Unida, però, segons la
informació que jo tinc, Esquerra Unida va signar aquest pacte. Crec que no anam bé amb
aquest tipus d’intervenció, que intenta mesclar conceptes, amb aquesta política de buenismo
que hi ha darrere les seves paraules, per no afrontar de cara el problema que tenim entre
mans. No saben vostès com sortir d’una proposta com aquesta, que ens afecta tan
directament; no sap vostè, Sr. Pons, que tots els partits han fet un esforç importantíssim, en
què hi ha compromisos quant a la modificació del Codi Penal, quant al reconeixement i
homenatge a les víctimes. Si vostè, Sr. Pons, vol xerrar d’altres coses, ho faci, presenti aquí les
propostes i, amb arguments, debatrem i argumentarem si estem a favor o en contra de totes
aquestes coses que vostè ha dit; però mesclar temes com la llengua, l’ús de la televisió, etc.,
no ho acab d’entendre. Quant al contingut de les esmenes, vostè, Sr. Pons, s’ha deixat
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l’atemptat de Kabul, amb dos policies morts; s’ha deixat els atemptats d’Estats Units, amb 14
morts a un centre de discapacitats; s’ha deixat els atemptats de Líbia; ralla vostè de Ramala, i a
Ramala el que hi ha és una guerra, no un atemptat terrorista; si vostè qualifica d’atemptat
terrorista l’actuació de l’exercit hebreu, serà un concepte que vostè té, que jo no compartesc
en absolut. Per tant, lament moltíssim la seva intervenció; crec que s’hauria d’haver centrat, és
la meva opinió, en el fons de la qüestió, i el que vostè ha fet aquí ha estat posar tres mil
arguments, cap d’ells centrat sobre el tema, per tal de no donar suport a una qüestió que és
d’interès nacional.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Tal vegada he rallat molt ràpid i no se m’ ha entès prou bé. Jo aquí estic
en nom d’ARA MAÓ, no d’Esquerra Unida; per altra banda, vull precisar que Esquerra Unida no
ha signat aquest pacte. Vostè, Sr. Gornés, diu que no he entrat en el fons de la qüestió, i jo
trob que sí que ho he fet; he entrat en les causes i en els efectes; és a dir, el terrorisme té uns
efectes que hem viscut aquests dies, que es donen no només a Europa, sinó arreu del món, i
per unes causes. El fanatisme té uns orígens; amb la meva intervenció he volgut recordar
quatre víctimes de la violència que vivim aquí, a l’Estat espanyol, cada dia, i les he volgut fer
un petit homenatge. Vostè, Sr. Gornés, diu que faci qualque cosa per a aquestes quatre
víctimes, i nosaltres ja vam presentar una moció en aquest sentit, fa poc; m’ha demanat que
presenti propostes a favor de les persones; idò bé, els pressupostos que hem presentat avui
són un al·legat a favor de les persones. Per a nosaltres el Pacte estatal sobre la defensa de les
llibertats i en la lluita contra el terrorisme ha de ser un punt de partida, no un punt final; hem
de tenir molt clar per què passen aquestes coses avui en dia; és difícil d’explicar si un ho vol
explicar ràpid, és a dir, no només hem d’assegurar la llibertat de les persones a Europa, que
açò ho feim conscients, encara que a vegades hi hagi casos moltíssim greus, com els
atemptats que hem viscut recentment, sinó que també hem d’assegurar la llibertat de les
persones d’arreu del món, i açò és el que jo pos en dubte. La desgràcia d’aquestes persones
arreu del món provoca més fanatisme, més fanatisme provoca més terrorisme, més terrorisme
provoca encara més terrorisme i més guerres injustes, com les que estem vivint avui en dia;
en aquest sentit, cal tenir en compte la gent que fuig de Síria; a l’argumentari també he parlat
de Líbia, encara que vostè, Sr. Gornés, diu que no ho he fet; crec que entram en el fons de la
qüestió: el terrorisme no és un cas aïllat, té una explicació històrica; i vostè, Sr. Gornés, ho
hauria de saber.
SRA. ALCALDESSA: Jo només vull puntualitzar un parell de temes. Per una banda, dir que el Sr.
Pons, en aquest cas, actua com a portaveu de l’equip de govern, format per ARA MAÓ i pel
PSOE; aquestes esmenes, que ha llegit el Sr. Pons, s’han presentat de forma consensuada pels
dos grups polítics que integram l’equip de govern. Per altra banda, el Sr. Gornés deia que ens
costa posicionar-nos contra el terrorisme yihadista, i vull recordar-li, Sr. Gornés, que la seva
moció diu “Moción para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el
terrorismo”; la nostra esmena amplia aquest missatge i vol deixar clara la nostra postura en
contra de tot tipus de terrorisme. Pensam que és important, perquè tant és dolorós, terrible i
inacceptable un terrorisme, com un altre. Per tant, les nostres esmenes no tenen cap altre
objectiu que augmentar la postura contra el terrorisme, però contra tot tipus de terrorisme, i
jo crec que açò és compartit per tothom.
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SR. GORNÉS DEL PP: Quant a la primera esmena, si vostès lleven les mencions a tots aquests
països, perquè o els posam tots o no en posam cap, la votaríem a favor. Quant al segon punt
hi ha una paraula clau aquí, que és “muestra su acuerdo”, i vostès diuen “hacer un punto de
partida”; una cosa és mostrar su acuerdo i una altra cosa és hacer un punto de partida ; per tant,
si vostès inclouen la paraula acuerdo, quant a la segona esmena hi podríem estar d’acord;
quant a la tercera esmena, evidentment, no hi podem estar d’acord, perquè, si el Congrés,
l’ONU, o l’OTAN aproven una intervenció, evidentment, s’està dins d’un marc legal que s’ha
de respectar.
Finalment, la Sra. alcaldessa, en representació d’ARA MAÓ, i el Sr. Tur, en representació del
PSOE, amb la finalitat d’arribar a un major consens, retiren les esmenes presentades per escrit
en data 18 de desembre de 2015, registre d’entrada 16.654, i presenten in voce les següents
esmenes als punts 1, 2 i 3, de la proposta d’acord de la proposta presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular, conforme al tenor literal següent:
Primero. Demostrar la solidaridad con el pueblo francés ante la barbarie del pasado 13 de
novembre, así como también manifestar nuestro rechazo y dolor ante todos los ataques
producidos recientemente en todo el mundo.
Segundo. El Ayuntamiento de Mahón, en aras a la consecución de los objetivos aprobados
por el Acuerdo del Pacto Estatal sobre la DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO, muestra su acuerdo a dicho documento, como punto de partida y
de consenso para trabajar en una política para la cooperación y la convivencia entre países
que sufren radicalismos y violencia de cualquier índole.
Tercero. Trabajar a favor de la convivencia también en nuestros países, a favor de la paz y en
contra de intervenciones militares que, en ningún caso, ayudan a la consecución de la paz,
sino al contrario.
A continuació, passen a votar-se, una a una, les esmenes anteriors; s’aprova la primera
esmena per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació; s’aprova la
segona esmena per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de la corporació; i s’aprova
la tercera esmena amb 12 vots a favor (6 ARA MAÓ i 6 PSOE), 7 vots en contra (PP), i 1
abstenció (C.Me).
Seguidament, el Sr. Gornés demana poder explicar el seu vot quant a la tercera esmena i
indica que, tal i com ha dit bans, si hi ha resolucions de l’ONU, de l’OTAN o del Congrés
nacional que avalen una intervenció, des del seu Grup no poden estar en contra d’una
resolució legal d’aquest tipus.
A continuació, el Sr. Spitzer demana explicació de vot i matisa que formam part d’Europa,
formam part de certes organitzacions i gaudim de certs avantatges quant a defensa; afegeix
que, per tant, si hi ha una resolució legal on se’ns insta a ajudar davant un cert conflicte, hem
de complir igual que compleixen amb nosaltres.
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A continuació, es passa a votar la proposta amb les esmenes incorporades, punt per punt de
la seva proposta d’acord, amb el resultat i text transcrit a l’encapçalament.
El punt 1 de la proposta s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de la
corporació; el punt 2 de la proposta s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents dels
21 de la corporació; el punt 3 de la proposta s’aprova amb 12 vots a favor (6 ARA MAÓ i 6
PSOE), 7 vots en contra ( PP), i 1 abstenció (C.Me); i el punt 4 de la proposta s’aprova per
unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de la corporació.
11. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP per a la defensa de l'estat de dret i
la cohesió d'Espanya (SG3215MC0028)
Prèvia presentació d’esmena per part dels grups polítics municipal d’Ara Maó i PSOE, amb
Reg. d’Entrada 16655 i data 18-12-2015, consistent a substituir la proposta d’acord de la
Proposta presentada pel grup polític municipal del PP, relativa a la defensa de l'estat de dret i
la cohesió d'Espanya, i que va ser aprovada amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 vots
en contra (7 PP i 1 C.Me), el Ple municipal, amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 vots en
contra (7 PP i 1 C.Me), acorda aprovar la Proposta que, amb l’esmena incorporada, resta del
tenor literal següent:
“España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones de todo
orden a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo
largo de los siglos.
España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy
Constitución es decir España y decir España es decir Constitución. España es hoy una gran
nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales en
derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.
Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desarrollada,
integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales
de relevancia.
Es una gran Nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la
conforman y basa en este respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad. Es
una gran Nación porque ha sabido superar viejos enfrentamientos en pautas de concordia y
convivencia.
Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales.
Es una gran Nación porque la sociedad española, hace de la solidaridad su mayor virtud. Es
una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas las
tradiciones y de todas las sensibilidades.

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 25.02.2016
46

PLE MUNICIPAL, DIA: 18 - 12 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos
derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos
fundamentales garantizados por la Constitución.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Maó-Mahón insta a todos los poderes públicos,
administraciones públicas y sociedad civil:
- A reconocer que la Constitución Española de 1978, que fue fruto del diálogo y del consenso,
ha sido garante de derechos y libertades, de una descentralización política desde el
reconocimiento de la diversidad de nuestro país, con un incremento del bienestar y la
convivencia entre todos.
Al mismo tiempo instamos
- A reconocer que nuestro Estado necesita una reforma para lograr un nuevo período de
convivencia para garantizar el progreso, la estabilidad política, la solidaridad territorial y
combatir la desigualdad.
Y también a reconocer que:
a) Necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales,
especialmente los derechos sociales básicos;
b) Necesitamos una sociedad y un Estado más democrático, mejorando la calidad
democrática de las instituciones;
c) Necesitamos un nuevo pacto territorial a favor de una sociedad que es plural y diversa;
d) Necesitamos una Reforma Constitucional de la estructura territorial del Estado bajo el
principio básico de mayor reconocimiento de los pueblos que lo conforman;
e) Necesitamos una Reforma Constitucional mediante la lealtad mutua, el respeto, el
diálogo, el compromiso democrático y el consenso”.
La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular,
que conté els punts d’acord que a continuació es transcriuen:
“Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil:
1. A poner en valor la cohesión y la unidad de España.
2. A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a que éstos
se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles.
3. A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones.
4. A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni
fraccionable.
5. E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española, a la defensa y
puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores
constitucionales, y de nuestro sistema de libertades”
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La Sra. Ana Lía Noval surt de la sala, per motius personals, a les 12.35 hores.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
La Sra. Ana Lía Noval, a les 12.40 hores, s’incorpora novament a la sessió plenària.
SR. SPITZER DE C.Me: Atès que vostès han presentat una esmena a la proposta d’acord de la
proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, per tal de fer-ne un debat conjunt,
si volen poden defensar primer aquesta esmena i donar-me torn de paraula després.
SRA. ALCALDESSA: Molt bé, com vostè vulgui, Sr. Spitzer.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: Aquesta moció que presenta el Partit Popular, a pocs dies d’unes
Eleccions Generals, com ja va fer a molts altres ajuntaments d’Espanya just abans de les
eleccions catalanes, respon, o així ho sembla, a una estratègia més electoralista que realment
de posicionament polític. Una moció que, li ho puc dir, Sra. Reynés, en molts d’aspectes tota
persona defensora de l’Estat de dret pot compartir. Clar que respectam els drets i llibertats
fonamentals; fins i tot pensam que és necessari ampliar-los. Clar que tots volem posar en
valor la fortalesa democràtica de les nostres institucions; però, per fer-ho, potser també cal
reforçar aquestes mateixes institucions. O clar que hem de posar en valor el nostre Estat de
dret i el sistema de llibertats, però, potser també aquest Estat de dret o aquest sistema de
llibertats, ara, fins i tot, ens quedi curt; i, a més, ningú pot pretendre tenir monopolis d’estima
o orgull cap al poble amb el qual se sent més identificat. Miri: personalment, em sent molt
maonesa, molt menorquina, i em sent a gust, també, formant part d’un Estat compartit per
moltes i diverses sensibilitats; però el que sí els diré és que l’Espanya amb la qual em podria
identificar és molt distant de la que vostès, des del Partit Popular, a vegades, semblen
defensar. Jo, particularment, en cap cas vull espanyolitzar fillets i filletes catalans, jo no
pretenc convertir en immòbil la nostra Carta Magna, amb el pretext que respon a un pacte de
fa 38 anys. Nosaltres som molt més partidaris de reafirmar els consensos, de reforçar els drets
ferits aquests últims anys, d’actualitzar els valors, d’ampliar els drets i llibertats, d’impulsar que
tothom se senti més identificat amb la màxima norma de l’Estat; en definitiva, de tornar a
crear llaços. Es tracta de reconèixer els encerts de la Constitució Espanyola de 1978, que va ser
el resultat d’un gran pacte, però també d’una època i d’un moment determinat, i la seva
validesa, que la té, també ha de ser actualitzada. Clar que la Constitució va ser garantia de
moltes coses; és que abans no teníem garantia de gairebé res; va fer avançar Espanya, va
incrementar el benestar i la convivència, i va iniciar un camí intens de descentralització; i ha
estat el resultat d’una època, potser la major època de pau i tranquil·litat que hagi viscut el
nostre país, però hem de seguir avançant; i, per tant, nosaltres defensam que estem davant
d’un altre moment clau per al nostre país; i, si el país està canviant, també ho ha de fer la
norma que hauria d’englobar-nos a tots. Per tant, nosaltres som partidaris d’una reforma
intensa de la Constitució, per obrir un nou període de convivència, com ja va fer la societat
espanyola fa gairebé quaranta anys; no és res que no haguem fet abans; un nou període que
garantesqui el progrés, l’estabilitat política, la solidaritat; i que lluiti contra totes les
desigualtats. Per tot això, plantejam i proposam l’esmena de modificació de la seva moció per
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aquest nou acord i modificar els seus cinc punts d’acord pels que ara, a continuació, els
passaré a llegir:
“L’Ajuntament de Maó insta tots els poders públics, administracions i societat civil :
- A reconèixer que la Constitució Espanyola de 1978, que va ser fruit del diàleg i del consens,
ha estat garant de drets i llibertats, d’una descentralització política des del reconeixement de
la diversitat del nostre país, amb un increment del benestar i la convivència entre tots i totes.
Al mateix temps instam:
- A reconèixer que el nostre Estat necessita d’una reforma per assolir un nou període de
convivència per tal de garantir el progrés, l’estabilitat política, la solidaritat territorial i
combatre la desigualtat.
I també a reconèixer que:
a) Necessitam estendre i garantir amb suficiència els drets fonamentals, especialment els
drets socials bàsics;
b) Necessitam una societat i un Estat més democràtic, tot millorant la qualitat democràtica
de les institucions;
c) Necessitam un nou pacte territorial a favor d’una societat que és plural i diversa;
d) Necessitam una reforma constitucional de l’estructura territorial de l’Estat, sota el principi
bàsic de major reconeixement dels pobles que el conformen;
e) Necessitam una reforma constitucional mitjançant la lleialtat mútua, el respecte, el diàleg,
el compromís democràtic i el consens.
SR. SPITZER DE C.Me: Vista la moció presentada pel Partit Popular i l’esmena exposada per la
Sra. Membrive, que acabam de rebre, jo només demanaria que, si hi ha coses en les quals no
estan d’acord, no facin una esmena, presentin una altra proposta, perquè, en aquest cas, amb
la seva esmena es canvia pràcticament la totalitat de la proposta presentada pel Grup
municipal del Partit Popular. Essent realistes, i parlant clarament, al final estem parlant del
problema català; a Espanya, en el nostre refranyer, hi ha una dita que diu: “Quan els doblers
se’n van per la porta, l’amor se’n va per la finestra”. No ens hem d’equivocar, i el problema
que tenim damunt la taula és un repartiment financer, que s’escuda moltes vegades en
ideologies, idiomes; la Sra. Membrive, ara, deia que hi havia hagut una cessió de drets, una
cessió de llibertats, i jo l’escoltava sorprès, perquè, que jo sàpiga, cada vegada n’hem guanyat;
que jo sàpiga, cada vegada hem guanyat més drets. Estem d’acord que a Catalunya tenen un
alt nivell d’autogovern i un alt nivell de competència, igual que passa al País Basc; ells
realment el que sol·liciten és més; i, a mi, el que no m’agrada és que es faci campanya política
emprant l’idioma com una arma política per dividir, quan aquí estem asseguts per unir;
nosaltres estem d’acord amb vostès que s’han de fer reformes, però no empram les armes
equivocades per justificar les reformes. Estem d’acord que, en l’àmbit del finançament,
nosaltres, a la nostra comunitat autònoma, som els primers que sortim perjudicats en la
majoria dels casos; per tant, hem de lluitar, i és la nostra obligació, però no empram les armes
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equivocades per justificar que hem de reformar; algunes d’aquestes reformes es podran fer a
escala institucional; altres, en l’àmbit de la Constitució; la Constitució és una base marc
suficientment àmplia, potser matisable quant a algunes coses, però prou àmplia com per
suportar totes aquestes coses que volem reformar. Nosaltres defensam que en la unitat hi ha
la força, nosaltres no volem una Espanya més dividida; jo he crescut a Barcelona, on tenc els
meus millors amics; som de Madrid, parlo català perfectament, puc xerrar menorquí; per tant,
som un exemple d’aquesta pluralitat; el nostre país n’és un exemple, però estem intentant
tirar-nos pedres per coses que jo crec que tots n’estem d’acord. La nostra postura és,
evidentment, la de defensar la unitat d’Espanya; estem d’acord amb la moció; quant a
l’esmena que presenten vostès, hi ha coses quant a les quals, evidentment, no estem d’acord;
jo crec que és molt difícil unir aquesta moció i les esmenes presentades; tal vegada haurien de
ser dues mocions separades.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo crec que vostès han presentat l’esmena precisament perquè dins el
seu equip de govern hi ha dues realitats molt diferents, que opinen diferent; per tant, jo crec
que valdria la pena recuperar les paraules d’un gran home d’Estat, i així ho reconec,
independentment del partit polític al qual pertany, que són les de l’expresident del Govern
estatal, Sr. Felipe González Márquez: “Si Cataluña o el País Vasco tienen intención de separarse,
a mí me amputan parte de mi identidad, y yo lo que digo es que si alguien quiere hacerlo que
cuente con mi opinión, yo me siento español, no concibo España sin Cataluña y me gustaría ser
consultado”. Crec que són molt importants aquestes paraules, i nosaltres estem totalment
d’acord amb aquesta afirmació; una reforma constitucional que suposi un canvi substancial
del model d’Estat ha de ser una decisió del poble espanyol en tota la seva dimensió, titular de
la sobirania nacional, i d’acord amb els procediments previstos a la Constitució Espanyola que
es recullen en el seu article 168, i no els que trien els rupturistes de forma unilateral. Vostès, a
vegades, no es donen compte que el llenguatge no verbal és tan o més important que el
llenguatge verbal, és a dir, no pot sortir el secretari del Partit Socialista amb la bandera
espanyola més gran que troba en el mercat i, després, vostès votar en contra d’una moció
com la que nosaltres presentam avui aquí; vostès han fet l’esmena precisament perquè amb
la nostra moció estan engrunats; per tant, crec que no val la pena intentar fer una moció
conjunta, perquè no hi estarem d’acord.

SRA. ALCALDESSA: Només recordar dues coses; d’una banda fer constar que el debat de
Catalunya no estava dins aquesta moció; i que tampoc aquest Ple és el lloc on tenir-lo,
correspon a una altra comunitat autònoma; per altra banda, l’esmena que fa l’equip de
govern en cap cas està rallant d’independència, ni d’aquests termes relacionats que vostè, Sr.
Spitzer, ha comentat; estem rallant de la necessitat d’actualitzar i debatre el model d’Estat que
volem.
Seguidament, es posa a votació l’esmena presentada de forma escrita i conjuntament pels
grups municipals ARA MAÓ i PSOE, en data 18 de desembre de 2015 i amb registre d’entrada
16.655, a la proposta d’acord de la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular
per a la defensa de l'Estat de dret i la cohesió d'Espanya, que resulta aprovada amb el següent
resultat:
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VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (7 PP i 1 C.Me)
El Sr. Gornés demana, per una qüestió d’ordre, si, amb l’aprovació de l’esmena anterior,
restarà l’exposició de motius del Grup Municipal del Partit Popular i la proposta d’acord
presentada com a esmena pels grups municipals d’ARA MAÓ i del PSOE .
La Sra. secretària explica que es va presentar una proposta pel Grup Municipal del Partit
Popular, amb una exposició de motius i una proposta d’acord, quant a la defensa de l’Estat de
dret i cohesió d’Espanya; que, posteriorment es va presentar per escrit una esmena a la
proposta d’acord de la proposta, per part dels grups municipals d’Ara Maó i del PSOE, que
acaba de ser aprovada; i que, ara, el que pertoca és procedir a la votació de la proposta amb
l’esmena incorporada, proposta que incorpora l’exposició de motius inicial i la proposta
d’acord esmenada; afegeix que l’esmena presentada pels grups municipals Ara Maó i PSOE no
indicava que fos a la totalitat de la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular,
la qual cosa hagués implicat, a part de la modificació de la seva proposta d’acord, la supressió
de l’exposició de motius inicial.
La Sra. Reynés es queixa per no tenir res a veure l’exposició de motius de la proposta
presentada amb els punts d’acord que han de votar.
Posada a votació la proposta amb l’esmena incorporada, resulta aprovada amb el següent
resultat:
VOTS A FAVOR: 12 ( 6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 ( 7 PP i 1 C.Me).
Seguidament, el Sr. Gornés diu que les institucions que rebin aquest acord no entendran res.
A continuació, el Sr. Spitzer demana poder explicar el seu vot i sol·licita que, quan no s’estigui
d’acord amb una moció, que no s’esmeni, sinó que s’hi voti en contra, i que, en tot cas, se’n
presenti una altra en el sentit del que es vulgui defensar, atès que considera que el que acaba
de passar és un exemple lamentable de transparència i democràcia.
Seguidament, la Sra. Reynés explica que han votat en contra de la proposta perquè la
proposta inicialment presentada s’ha vist alterada i ha canviat de sentit, en haver-se
incorporat via esmena uns altres punts a la proposta d’acord; afegeix que la proposta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular no té res té a veure amb la proposta
finalment aprovada pel Ple.
12. Precs i preguntes
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre les festes de Nadal i Reis a la
Ciutat de Maó (SG3215PR0036)
Hem entrat en unes dates en què les festes nadalenques es fan presents per a tots els racons
de la ciutat. Llums, decoració, compres, tot ajuda a fer ambient de Nadal, unes festes que
tothom viu d’una o altra forma. En qualsevol cas, són dates en què els protagonistes són,
sobretot, els infants, els fillets i filletes del municipi. El programa d’actes que promou el mateix
Ajuntament així ho testimonia.
Tot i respectar les creences de tothom, i que la festa va evolucionant i adaptant-se als temps,
aquestes festes tenen una arrel religiosa innegable, que fa que hi hagi activitats que, tot i no
celebrar-se en espais religiosos, tenen una clara vinculació amb la religió cristiana. Tradicions
com els betlems, la qualcada de Reis, l’arbre de Nadal, etc., són tradicions que s’han
mantingut al llarg del temps.
Durant l’anterior mandat, l’equip de Govern va promoure tot tipus d’activitats i va recuperar
tradicions nadalenques, entre les quals es troba el betlem, i d’altres. La confecció del betlem
va ser una de les activitats que més ressò va tenir entre les famílies maoneses, i visitar-lo a la
plaça Constitució era una activitat que donava més vida al centre de la ciutat. El lloc, la plaça
Constitució, li donava protagonisme i visibilitat.
Ara hem vist que l’actual equip de govern ha disposat el betlem en el mirador de ses Monges.
I ha reduït el seu ambient a la mínima expressió. Des del nostre punt de vista, el lloc no és
l’adequat, ja que desllueix totalment el seu context nadalenc. Moltes famílies es demanen on
és el betlem. Per què l’han llevat? Quin mal feia? “Per què l’han posat dins la presó?”, es
demanava l’altre dia un fillet...
Des del Partit Popular no compartim aquesta iniciativa de decantar el betlem a un espai
residual. El betlem forma part de la festa, com l’arbre de Nadal o els llums. I ens demanam
quin és el motiu? Si respon a qüestions ideològiques... Pensa l’equip de govern actuar de la
mateixa manera amb altres iniciatives que tenen arrel cristiana? Què passarà amb la cavalcada
dels Reis Mags?
Arribats en aquest punt, el Grup Popular a l’Ajuntament de Maó planteja les següents
preguntes a la Sra. alcaldessa:
1) Quins han sigut les raons per les quals l’alcaldessa ha decidit que el betlem ocupi el
mirador de ses Monges?
2) Troba l’alcaldessa que aquest lloc és el lloc correcte per ubicar el betlem de Nadal?
Troba que ajuda a dinamitzar el centre de Maó?
3) Pensa la Sra. alcaldessa modificar alguna altra activitat relacionada amb l’origen cristià
de la festa de Nadal? Pensa modificar el recorregut de la cavalcada de Reis? Pensa
rebre els Reis Mags a l’Ajuntament com es feia habitualment, tot i representar un fet
relacionat amb el cristianisme i la religió catòlica?

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 25.02.2016
52

PLE MUNICIPAL, DIA: 18 - 12 - 2015 N. SESSIÓ: 1A

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS DEL PSOE: Començaré, si m’ho permeten, per la tercera pregunta: “Pensa la Sra.
alcaldessa modificar alguna altra activitat relacionada amb l’origen cristià de la festa de Nadal?”:
no; “Pensa modificar el recorregut de la Cavalcada de Reis?”: no, tot i que ho vam mirar, per un
tema de seguretat, a la pl. Espanya; però al final no es modificarà. “Pensa rebre els Reis Mags a
l’Ajuntament com es feia habitualment, tot i representar un fet relacionat amb el cristianisme i la
religió catòlica?”: sí, igual que es feia abans que hi hagués el Partit Popular. Quant a la
pregunta número dos, que diu: “Troba l’alcaldessa que aquest lloc és el lloc correcte per ubicar el
betlem de Nadal?”; la resposta és sí, perquè, si no, l’haguéssim posat a una altra banda; “Troba
que ajuda a dinamitzar el centre de Maó?”; sí; la nostra manera d’entendre-ho és que ajuda tant
com a la plaça Constitució; vostès podran veure que, arran d’algunes demandes, que a
nosaltres també ens van arribar, hem senyalitzat el betlem, posant dos cartells al costat de la
plaça. I, quant a la pregunta número u: “Quins han sigut les raons per les quals l’alcaldessa ha
decidit que el betlem ocupi el mirador de ses Monges?”, dir que és un lloc on ja s’havia ubicat
anteriorment el betlem; i, abans d’estar en el mirador de ses Monges, havia estat al balcó de
l’Ajuntament; consideram que el mirador de ses Monges té una estructura adequada per
donar cabuda al betlem. També els diré que, lògicament, ha tingut un cost molt inferior al
que va tenir els anys anteriors; l’any passat va costar 10.547,23 euros; jo no li dic que estigui
malament, Sra. Renyés, però aquests doblers enguany s’invertiran en una altra cosa. I dir-li,
Sra. Reynés, que s’ha recuperat la tradició que sigui el Grup de Pessebristes de Maó el que
munti el betlem; de fet, van ser ells els qui també ens van dir que aquell lloc els semblava
adequat, i jo els vaig dir que també ens semblava millor a nosaltres. Dir-los, també, que les
figures grosses que van comprar l’any 2011 o 2012 no estan en gaire bon estat; s’havien
pintat, però s’hauran de tornar a pintar, perquè no es va fer de la manera que tocava; i, per
tant, les aclarirem per a l’any que ve. Crec que queda demostrat que el canvi d’ubicació del
betlem no s’ha fet per una qüestió religiosa, perquè mantenim altres actes que tenen total
vinculació amb la religió. I dir-los, també, que la religió i el cristianisme no només són una
cosa del Partit Popular, també en aquest equip de govern hi ha persones que són practicants,
que se senten identificades amb la religió i el cristianisme, i, per tant, mantindrem les
tradicions com sempre s’ha fet.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo sé que hi ha gent religiosa dins l’equip de govern, però, com sempre,
han tingut problemes tant per les festes de la Mare de Déu de Gràcia, en el mateix sentit, com
ara per Nadal; per açò plantejàvem aquestes preguntes. Jo crec que la resposta podria ser que
basta que nosaltres poséssim el betlem aquí perquè vostès el posessin allà; basta que
nosaltres poséssim les casetes d’una manera determinada perquè vostès les canviessin,
sabent que s’han equivocat en la distribució de les casetes de la Fira de Nadal; basta que
nosaltres ho poséssim d’una manera perquè vostès ho posessin d’una altra. Jo crec que
aquesta és la resposta final, no n’hi ha d’altra.
SRA. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Sr. Pons, per donar resposta a les preguntes que anaven
dirigides a aquesta alcaldessa, perquè reflecteix perfectament la postura d’aquest equip de
govern. És que, Sra. Reynés, nosaltres som un altre equip de govern, i ens permetrà que
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decidim altres coses per considerar-les més oportunes, igual que vostès devien fer canvis
quan van entrar a governar; i açò és natural, perquè cadascú té les seves opinions i prioritats,
fins i tot quant a qüestions de tipus estètic. Jo agraesc molt la resposta seriosa del Sr. Pons,
perquè realment, quant a aquestes preguntes, fa ganes contestar-les d’una altra manera; miri,
Sra. Reynés, jo rebré els Reis aquí i esper que em duguin molts de regals, perquè m’he portat
molt bé enguany; estic aprenent l’art de la paciència, l’art de l’oratòria, encara que em queda
molt per aprendre; però estic aprenent moltes coses; i clar que rebré els Reis; jo pos la meva
sabata i tenc el betlem a ca meva, deix el gotet de llet i el trosset de pa per als cavalls o
camells. És a dir, que la resposta és sí, els rebrem i ho passarem molt bé. Per altra banda, dirlos que els nostres valors són cristians, com la nostra formació, i açò no té res a veure amb una
església o amb una altra, i amb la ubicació del betlem; m’ha estranyat molt que emprin aquest
argument i diguin que la ubicació del betlem triada enguany no és bona per a la dinamització
econòmica; no té res a veure la dinamització econòmica amb les creences. Crec que no s’han
de mesclar certs temes.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP sobre la intervenció a la Me-8 al seu
pas per les Cases de l’Ateneu (SG3215PR0037)
El pasado 30 de noviembre de 2015 pudimos ver en la prensa escrita el compromiso del
equipo de gobierno de llevar a cabo la intervención prevista en la Me-8, a su paso por las
Casas de l’Ateneu, entre 2016 y 2017.
Conocedores de la situación de la zona y de su accesibilidad, entendemos que el proyecto
recogerá un espacio habilitado para carril bici. Por ello preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1. Qué prioridad tiene para el equipo de gobierno la ejecución del carril bici de vía Ronda?
2. Creen oportuno intervenir en la Me-8 sin antes ejecutar la conexión por vía Ronda, ya que
sin este tramo no se podrá acceder al carril bici de los institutos desde muchos puntos de
la ciudad?
3. ¿Cómo será el proceso participativo para consensuar el sentido de circulación y diseño
final de la Me-8? ¿Se estudiará de forma global la afectación a otros puntos ya conflictivos
a nivel de circulación?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: En primer lloc, nosaltres volem manifestar la nostra satisfacció pel
fet d’haver recuperat aquest projecte de remodelació de la carretera; es va concebre a finals
de l’any 2010 perquè respon a una necessitat no només d’accessos i circulació, sinó també
d’infraestructures que causen problemes importants a tots els ciutadans i ciutadanes, veïns i
veïnes d’aquella zona. Puntualitzar que no és l’equip de govern municipal el que porta a
terme aquesta intervenció, es farà en col·laboració, però és una actuació competència del
Consell Insular. Creiem que la connexió dels trams del carril bici és clau, sobretot per fomentar
l’ús d’aquest mitjà de transport cap a un municipi més sostenible, però una actuació no
exclou l’altra. Pel que fa al consens sobre el sentit de la circulació, ja s’han demanat informes
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tècnics, que òbviament han d’incloure possibles afectacions a qualsevol altre punt conflictiu;
quan disposem d’aquestes dades posarem damunt la taula les possibles opcions per debatreles, tant amb vostès, com amb la ciutadania. No compartesc amb vostè, Sra. Noval, que no
vulguem consensuar aquesta iniciativa; de fet, vostè i jo, fa tres setmanes, vam parlar de
formar un grup; fins i tot li vaig demanar consell sobre quina li semblava a vostè la millor
manera de conformar aquest grup, precisament per reunir-nos periòdicament i debatre casos
com aquest. Llavors podria ser la primera trobada; de fet, n’hi podria haver una altra, abans,
per al carril bici; jo ja vaig manifestar el meu interès a formar aquest grup.
SRA. NOVAL DEL PP: Efectivament que n’hem xerrat, però és que fa sis mesos que xerram
d’aquest grup. És cert que fa dues setmanes vam parlar de com poder conformar aquest grup,
però la qüestió és que veiem que damunt la taula es van posant diferents projectes o
diferents intervencions sense donar opció a opinar als grups de l’oposició; i, més greu encara,
es posen de manifest diferents qüestions sobre projectes que ja hem comentat en altres
comissions i es diuen clarament mentides quant a projectes que estaven aquí preparats front
a altres propostes. Jo insistesc: a escala de desenvolupament de la ciutat, ens trobaran per a
qualsevol iniciativa, estem totalment d’acord a fer intervencions de recuperació, a recuperar
projectes que, en el seu moment, no es van executar per diferents motius, perquè, també ho
vaig dir, quatre anys donen per al que donen, i, a vegades, vols fer tantes coses que no et
dóna temps a fer-ho tot; però defensar diferents criteris o intervencions, una per damunt de
l’altra, no vol dir haver de dir mentides damunt les propostes que aquí, aquest grup, va deixar
plantejades. Crec que hauríem de ser capaços d’asseure’ns ja, a comentar totes aquestes
intervencions, i no només parl del seu departament; de fet, vostè, Sra. Antonio, sempre m’ha
traslladat una voluntat de donar continuïtat a projectes que troben interessants, i en la seva
persona sempre he trobat algú amb qui poder dialogar; per tant, no tenc absolutament més
que paraules en positiu cap a vostè; però crec que hi ha altres punts i altres àrees que
s’encarreguen de projectes que disten molt de la relació que puguem tenir vostè i jo.
SRA. ALCALDESSA: Recordar que aquest projecte és un projecte que està des del 2011 a punt
de sortir; fa tres setmanes, quan es va confirmar que el Consell Insular podria destinar partida
a aquest tram, ho vam comunicar, perquè realment pensàvem que era molt important que els
veïns estiguessin tranquils; va ser de les primeres reunions que vam tenir amb els veïns
d’aquella zona, i ens van traslladar la seva preocupació quant als problemes de trànsit i
d’aigua derivats d’una mala connexió que hi ha. Llavors, és un projecte que vostès deuen
conèixer perfectament, perquè està fet de la seva època; es revisarà, evidentment, però és
important, i estem moltíssim satisfets, que el Consell Insular hagi atès aquesta prioritat que
nosaltres li vam traslladar, com a una de les principals per solucionar els problemes; és una
inversió d’1.290.000 euros, em sembla recordar, i és un més dels projectes que nosaltres hem
trobat damunt la taula, pendents, i quant al qual ens hem posat a fer feina per aconseguir,
almanco, desbloquejar-lo; i la veritat és que estem molt satisfets d’aquestes gestions, tan
ràpides que, tal vegada, sí que no donen temps a poder informar, però s’informarà
oportunament; l’important és desbloquejar i aprofitar aquest moment. Abans de tancar la
sessió plenària, vull recollir el suggeriment del Sr. Botella; no ho hem parlat abans, però crec
que tota la corporació hi estarà d’acord, de mostrar el nostre rebuig a qualsevol tipus
d’agressió que pugui patir qualsevol representant públic o persona privada. En aquest cas,
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l’agressió l’ha patit el president de l’Estat espanyol, i vull que quedi constància en acta del
rebuig de la corporació quant a aquest tipus d’actuacions. Moltes gràcies i bones festes de
Nadal!
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.10 hores del dia 18-122015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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