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(PP)
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(PSOE)
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(PSOE)
(PSOE)
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(C.ME)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.10 hores del dia 25-022016, 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:
1. Acta anterior
S'inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a l'acta
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de la sessió anterior, realitzada el dia 18 de desembre de 2.015.
No havent-hi cap rectificació, s'aprova l'acta anterior per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la Corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de quatre decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, tres de generació de crèdit i un de transferència de crèdit, que es
transcriuen a continuació:
Exp. SG4116MC0002
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 3,
d'execució del Pressupost vigent, que regula l’ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:
Partida
SP1
SP1
SP1
SP1

Import

3230 2120001 REP. I MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS
3230 2130001 REP. I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS EDIFICIS
ESCOLARS
3230 2260201 PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIÓ
3230 2269901 DEP. DIVERSES EDUCACIÓ
Total Altes

SP1

3230 6320214 OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO
Total Baixes

+25.000,00
+5.000,00
+2.200,00
-25.000,00
+57.200,00
-57.200,00
-57.200,00

Maó, 8 de febrer de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
EXP.: SG4116MC0003
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució
del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
Pres.
D16
D16
D16

Partida / Concepte
SG8 2410 1310011
SG8 2410 1600011
SG8 2410 2269911

Descripció
PERS. TEMPORAL-PROJECTE
SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL PROJECTE
ATRES DESPESES- PROJECTES
TOTAL
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I16

45050

SOIB- CONVENIS SUBSC.
TOTAL

151.200,27
+151.200,27

Maó, 11 de febrer de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
EXP.: SG4116MC0004
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució
del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
Pres.
D16
D16
D16

I16

Partida / Concepte
SG8 2410 1310011
SG8 2410 1600011
SG8 2410 2269911

45050

Descripció
PERS. TEMPORAL-PROJECTE
SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL PROJECTE
ALTRES DESPESES- PROJECTES
TOTAL
SOIB- CONVENIS SUBSC.
TOTAL

Import
183.920,56
7.295,26
28.682,37
+ 219.898,19
219.898,19
+219.898,19

Maó, 11 de febrer de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
EXP.: SG4116MC0005
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució
del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
Pres.
D16
D16
D16

I16

Partida / Concepte
SG8 2410 1310011
SG8 2410 1600011
SG8 2410 2269911

45050

Descripció
PERS. TEMPORAL-PROJECTE
SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL PROJECTE
ATRES DESPESES- PROJECTES
TOTAL
SOIB- CONVENIS SUBSC.
TOTAL

Maó, 11 de febrer de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
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3. Bonificació ICIO a l'IBSALUT per obres en el Centre de Salut Dalt Sant Joan, segons art.
5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SH0011)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a reparació de la coberta i
façanes del Centre de Salut Dalt Sant Joan, ubicat al carrer Fornells, 107, amb un pressupost
de 149.218,42 euros, i atorgar-li una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de
l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
4. Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Aprovació inicial (Exp.
SG3616OR0001)
De conformitat amb l’article 68.2 del ROM, a petició de la Sra. alcaldessa, per tal de fer un
estudi més exhaustiu de l’Ordenança general municipal de subvencions, el Ple municipal, per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda deixar l’expedient
damunt la taula.
5. Adhesió a l'Aliança Mar Blava (Exp. CM1415MA0103)
Prèvia presentació d’esmena, per part de la Sra. alcaldessa, al punt segon del dictamen de la
Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics de data 16.02.2016, consistent a afegir el
paràgraf “sense perjudici que tota referència en aquests estatuts a la Societat Pitiüsa hauria de
fer-se extensiva a la Societat Balear”, que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació, el Ple municipal, de conformitat amb el dictamen de la
Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics, amb l’esmena incorporada, per
unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Maó a l’Associació Aliança Mar Blava, l’objectiu
específic de la qual és aturar definitivament els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que
puguin afectar les Illes Balears.
SEGON. Aprovar inicialment els estatuts de l’Associació Aliança Mar Blava, el text dels quals
figura a l’expedient, sense perjudici que tota referència en aquests estatuts a la Societat
Pitiüsa hauria de fer-se extensiva a la Societat Balear.
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TERCER. Sotmetre aquest expedient a exposició pública durant un termini de trenta dies,
comptats a partir de l’endemà d'haver-se publicat l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i en el tauler d'edictes de la corporació, per tal que totes les persones que
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions, objeccions i els
suggeriments que estimin pertinents. Si no se n’hi presenten, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional, sense necessitat d’un nou acord exprés.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. LÓPEZ DEL PSOE: Ja vam comentar a la comissió informativa aquest expedient, i crec que
tots hi estem d’acord. Només dir que els membres d’aquesta associació es van reunir la
setmana passada i que nosaltres no vam ser convidats a assistir-hi, perquè encara no ens hi
havíem adherit. Encara que el petroli hagi baixat de preu i no siguin tan interessants aquestes
prospeccions, a escala econòmica, convé estar alerta i continuar en aquesta línia.
SR. SPITZER DE C.Me: Açò ja ho vam votar en un Ple anterior, i hi vam estar tots d’acord;
encara que no siguin econòmicament interessants, és important que blindem aquests tipus
de prospeccions; nosaltres estem a favor de protegir el nostre bé més preuat, que són els
nostres mars i les nostres costes.
SRA. ALCALDESSA: Recordar, com ha dit el Sr. Spitzer, que aquest punt s’emmarca en una
moció que vam aprovar per unanimitat, per tal de declarar el Mediterrani lliure
d’hidrocarburs; amb aquesta iniciativa formalitzam una mica l’acord anterior.
Posada l’ esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació.
Posat el dictamen a votació, amb l’esmena incorporada, resulta aprovat per unanimitat dels
21 membres presents, dels 21 de la corporació.
6. Adhesió a la Red Española de Desarrollo Sostenible (Exp. CM1415MA0087)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Maó a la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS).
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i la Red Española para
el Desarrollo Sostenible, para crear sinergias de comunicación sobre los objetivos de desarrollo
sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
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SRA. LÓPEZ DEL PSOE: REDS és l’acrònim de Red Española para el Desarrollo Sostenible i va
sorgir l’any 2015. REDS és la branca espanyola de Sustainable Development Solutions
Network (SDSN), que és la plataforma internacional que va sorgir de l’ONU, llançada pel
secretari general de Nacions Unides Ban Ki-moon el 2012, amb l’objectiu de promoure la
col·laboració entre els centres del coneixement, el món empresarial i les administracions.
Actualment la xarxa internacional compta amb 12 xarxes nacionals i més de 300 membres de
l’àmbit acadèmic. Els objectius que té la Red Española para el Desarrollo Sostenible són els de
mobilitzar i sensibilitzar la societat espanyola a les institucions públiques i al món cooperatiu
per donar a conèixer, de manera rigorosa i compromesa, els Objectius del Desenvolupament
Sostenible, els ODS, i afavorir així la seva incorporació a futures polítiques a l’àmbit
empresarial i al comportament de la societat en general. Els Objectius del Desenvolupament
Sostenible (ODS) es van acordar a la Conferència de Río+20, i es basen en els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni, ODM, i es materialitzen a l’Agenda de desenvolupament del
període 2015 a 2030 de les Nacions Unides. Els ODS consisteixen en 17 objectius, que es
detallen a l’expedient, que bàsicament se centren en la promoció del creixement econòmic
sostingut, en el desenvolupament social, en la protecció del medi ambient en benefici de
tothom; i tenint un rerefons, tots ells, i com a objectiu molt important, consistent en
l’eradicació de la pobresa. La principal finalitat de la xarxa espanyola REDS és activar les
universitats, els centres d’investigació, les empreses i la societat civil per a la resolució de
problemes pràctics sobre el desenvolupament sostenible. A Espanya, la xarxa centra la seva
activitat en quatre àrees prioritàries que són l’energia, l’aigua, la biodiversitat i el gènere.
Aquestes àrees es desenvoluparan mitjançant unes línies d’actuació específiques participant
en el debat mundial per establir uns nous objectius de desenvolupament; unes línies de
promoure uns programes d’iniciatives resolutives; unes altres per presentar projectes de
desenvolupament sostenible organitzats per membres de la xarxa com, per exemple,
iniciatives locals o regionals que puguin suposar importants contribucions al
desenvolupament sostenible; promoure l’educació per al desenvolupament sostenible;
ajudar els governs en el diagnòstic de reptes de desenvolupament sostenible de caràcter
local, regional i nacional, així com l’elaboració d’estratègies i trajectòries de desenvolupament
sostenible sectorials. Així, i vist que les àrees prioritàries de treball coincideixen amb les
temàtiques clau per a la sostenibilitat de la nostra illa i de la Reserva de la Biosfera, es veu
convenient entrar a formar part d’aquesta xarxa, que permet obrir una finestra des de
Menorca cap al món científic i tecnològic, i ens dóna la possibilitat de participar en les
activitats i projectes que s’organitzin, i rebre informacions d’utilitat i material didàctic i de
difusió. Per tal de formalitzar l’adhesió a REDS, se’ns demana la seva aprovació pel Ple i la
signatura d’un conveni de col·laboració que s’acompanya com a annex. En aquest conveni
l’Ajuntament es compromet a una sèrie d’obligacions, que els procediré a llegir:
-

Apoyar la agenda global emergente, comprometiéndose a actuar a nivel local para
incorporar a sus programas la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS.
Promover y aplicar políticas en favor del desarrollo sostenible.
Poner en marcha una estrategia municipal para el desarrollo sostenible y adaptarla a
una perspectiva global, basada en los ODS.
Promover y favorecer la lucha contra el cambio climático.
Promover alianzas de colaboración para el desarrollo sostenible.
Dar apoyo a las actividades y/o iniciativas que a través de la Red Española para el
Desarrollo Sostenible se lleven a cabo en Mahón o Menorca.
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-

Creación de un foro para intercambio de experiencias.
Informar a través de su página corporativa sobre aquellas noticias o actos de interés
vinculados a ambas partes.

Aquest conveni té una vigència de quatre anys prorrogables i un cost anual de 900 euros,
amb càrrec a la partida CM6; per tant, proposam l’adhesió de l’Ajuntament a REDS i aprovar el
conveni de col·laboració.
SR. SPITZER DE C.Me: El fet de fomentar i donar suport a pràctiques de desenvolupament
sostenible ha d’estar a la primera línia de totes les nostres prioritats polítiques. Nosaltres hem
estat analitzant un poc la Red Española para el Desarrollo Sostenible i veiem que és una xarxa
molt jove, té poc més d’un any; veiem, també, que és una xarxa que està promoguda per
l’exministre d’Afers Estrangers Sr. Miguel Ángel Moratinos, que és membre del Consell
d’Administració de la UNSDSN, que és l’entitat europea. Veiem, també, que durant aquest any
que té de vigència no hi ha hagut gaire activitat i que l’ideari, a dia d’avui, és un poc
generalista i simplement subscriu principis de Nacions Unides. Està clar que, a les
administracions, les polítiques de desenvolupament sostenible, fins ara, han estat banderes
d’idearis, brindis al sol, i només han arribat, en l’àmbit pràctic, fins on els consells
d’administració de certes empreses els han deixat; és a dir, realment no tenim polítiques reals
de desenvolupament sostenible; un exemple d’açò el trobam al Ministeri d’Agricultura i
Pesca, que té un document de l’any 2007, que és un estudi que diu com hauria de ser el
desenvolupament sostenible d’Espanya, i que no ha tingut cap tipus de ressò. Crec que, a
escala municipal, sí que tenim obligació d’intentar implantar i desenvolupar aquest tipus
d’iniciatives. Ara bé, aquí el que em preocupa és que aquesta adhesió suposa un
desemborsament de 900 euros, sense una contrapartida clara, i que, a més a més, on sí hi ha
adherides moltes entitats polítiques és a l’entitat europea. Com bé ha dit la Sra. López, aquí, a
l’espanyola només hi ha adherides universitats, però no hi ha adherida cap entitat política,
cap ajuntament, cap consell insular; de fet, tots els moviments polítics s’uneixen i
s’adhereixen directament a la xarxa europea; llavors, jo no tenc gaire clar per què elegim unirnos a l’espanyola, quan l’europea ens ofereix el mateix que l’espanyola o més, perquè
realment serà la que proveirà tots els continguts; de fet, quan entram a la pàgina web
espanyola se’ns dirigeix a l’europea; el cost d’adhesió a l’europea és més baix. Nosaltres no
podem valorar, en aquests moments, la idoneïtat de l’adhesió a aquesta xarxa; si estàs a les
meves mans, jo m’adheriria directament a la xarxa europea, perquè tindríem més rendiment i
un menor cost. Per tot açò, ens abstindrem.
SR. AÍNSA DEL PP: Es fa difícil haver de xerrar en contra o que pugui semblar que xerram en
contra del que defensa la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Compartim tots i cada
un dels seus objectius i, en principi, les línies d’actuació que es plantegen; ara bé, si qualsevol
persona mira les pàgines web de REDS i del mateix Ajuntament de Maó, i s’entreté una mica
en veure el que expliquen, podrà constatar que aquest Ajuntament ja pertany, per exemple,
al Fons Menorquí de Cooperació, amb projectes de seguretat alimentària, defensa dels drets
de les dones, millora de l’economia de les dones, accés a un habitatge digne per a gent
empobrida, millora de la salut i nutrició d’infants, proveïment d’aigua i altres necessitats
bàsiques i moltes d’altres; Ciutats pel Comerç Just, que tots sabem pel que fa feina i el que
implica; Ciutats Saludables, que, entre els seus objectius, té la promoció i protecció de la salut;
Ciutats Amigues de la Infància, que, bàsicament, defensa la millora de les condicions de vida
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de fillets, filletes i adolescents; Ciutats que Caminen, que fa feina per tenir ciutats més
accessibles i més dirigides als drets dels vianants, i per tenir models de mobilitat més
sostenible; Ciudad Ciencia, per a divulgació científica, especialment dirigida a temes
relacionats amb energia, aigua, agricultura ecològica, etc...; Ciutats Intel·ligents, que fa feina
amb accessibilitat, cultura, esports, eficiència energètica, medi ambient, edificació sostenible,
gestió d’edificis, mobilitat elèctrica, sistemes de transport intel·ligents i eficients; i Ciutats pel
Clima, que fa anys que està en marxa, amb molts de projectes d’energia solar, d’energies
renovables, eficiència energètica, sostenibilitat, campanyes de conscienciació, campanyes
relacionades en reduir trànsit, beneficiar els vianants, fer auditories energètiques i un llarg,
molt llarg, etcètera. Tots i cada un dels programes, activitats, atencions, que tenen aquestes
xarxes, a les quals l’Ajuntament de Maó avui en dia ja pertany, engloben i tenen els mateixos
objectius que la xarxa a la qual vostès es volen afegir; no sembla gaire assenyat entrar en una
organització que vol fer feina justament quant a allò en què aquest Ajuntament ja fa feina des
de fa anys, i per la qual cosa pertany ja a moltes xarxes que fan feina en la mateixa direcció. La
Sra. batllessa, de fet, ja va comentar a la comissió que tot allò que defensa com a objectius
aquesta nova REDS l’Ajuntament de Maó ja ho té assumit i ja hi fa feina des de fa anys. Per
tant, quins avantatges tindríem, en el cas d’entrar dins una xarxa nova i sense experiència,
que té, com a objectius, uns objectius que ja tenim assumits, en els quals ja feim feina des de
fa anys?; quina utilitat tindrà, si tot el que defensa ja ho compartim amb totes les altres xarxes
a les quals l’Ajuntament ja pertany? No sé si la regidora de Medi Ambient coneix totes les
xarxes a les quals ja estem adherits i amb les quals ja col·laboram; de totes aquestes, ja en
tenim un profit i ens ajuden a dur endavant projectes ben interessants per a la nostra ciutat;
sembla ben bé un caprici voler entrar dins aquesta REDS; per cert, amb un cost més elevat del
que són els costos de les altres xarxes. Pensam que l’adhesió a aquesta xarxa no ens aportarà
res de nou, i que, si al final hi entram, voldrà dir que la regidora s’estima més fer feina amb
una nova xarxa sense experiència que amb xarxes que fa anys que fan bona feina; perquè, de
moment, dins aquests vuit mesos, aquesta xarxa no ha demostrat tenir una capacitat de feina
tan elevada com per poder dur endavant tants de projectes. Vostès proposen entrar a formar
part d’una xarxa sense experiència, d’una xarxa que no aporta res de nou i que, a més a més,
és més cara que les altres. Si vostès són capaços de donar qualque motiu pel que sigui molt
important entrar dins aquesta xarxa, l’expliquin, per favor, i tal vegada serem capaços de
baratar d’idea i de votar a favor; i, amb tot l’afecte del món, Sra. López, l’Ajuntament de Maó
dins el camp del medi ambient, té moltíssima feina per fer, no se l’acabarà, i no fa falta que
demani més competències, ni que s’afegeixi a cap xarxa més; l’Ajuntament té moltes eines
per tirar endavant projectes il·lusionadors i té molt bon personal per fer molta i bona feina;
estiri d’ell i, tal vegada d’aquí uns mesos, podrem veure qualque iniciativa feta i començada
per vostè.
SRA. LÓPEZ DEL PSOE: Sr. Aínsa, les adhesions de l’Ajuntament a totes aquestes
organitzacions que ha esmentat no les he dut a terme jo; són moltes, i comprenc les seves
argumentacions. Particularment, aquesta xarxa, a la qual proposam adherir-nos, té una cosa
interessant, que és que uneix el món científic, els estudiosos, amb el tecnològic, amb les
empreses, amb els que fan i amb les institucions; no són només voluntats o plataformes
d’interès; aquesta és una organització, a escala mundial, de nivell científic, i per açò es diu
REDS, perquè pot donar servei tant a empreses privades que desenvolupin aspectes
tecnològics, etc., com a les institucions, per a l’aplicació dins la ciutat. Des d’aquest punt de
vista, a mi, em sembla interessant; per altra banda, sí que efectivament és una plataforma
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nova, l’espanyola; a escala mundial es va fer fa tres anys; i per què l’espanyola?; per
proximitat, perquè és més fàcil; nosaltres som els primers que ens adherim a aquesta xarxa,
però no els únics; altres ciutats com Santander, Màlaga, València, també ho estan tramitant; la
FEMP també està articulant un sistema perquè hi entrin més municipis; i, per exemple, la
Comunitat de Madrid, el dia 3 de març, té organitzat un esdeveniment sobre educació quant
a sostenibilitat, i hi participa REDS; és al seu Facebook, ho poden trobar. A mi, em sembla una
cosa interessant i, per açò, ho propòs.
SR. SPITZER DE C.Me: Només un matís: la mundial és l’europea, no l’espanyola; l’espanyola és
espanyola; i, realment, el material interessant, el material didàctic, que és la part que promou
la pàgina web de REDS, t’enllaça amb la plataforma europea, ve heretat de la plataforma
europea; llavors, clar, quan veiem que la plataforma europea és la proveïdora del contingut
d’aquesta xarxa, a la qual ens proposen d’adherir-nos, i que l’adhesió a l’esmentada
plataforma europea és més econòmica que els 900 euros que costa adherir-se a REDS, i es té
la mateixa contrapartida, jo crec que l’adhesió lògica, en el món globalitzat on vivim, s’hauria
de fer a la plataforma europea.
SR. AÍNSA DEL PP: Jo no dubt de la seva bona intenció, Sra. López, però crec que o no l’han
informat bé o no s’ha informat prou bé; crec que ja estem adherits a prou xarxes que fan feina
exactament en el mateix sentit que fa feina REDS; aquesta xarxa, a la qual proposa d’adherirnos, Sra. López, quasi no té experiència, val més que les altres i, en teoria, no ens ha d’aportar
res de diferent que totes les altres; em sap greu dir-ho, Sra. López, però sembla que vostè, en
aquest cas, el que vol és fer punts amb els exalts dirigents del Partit Socialista, perquè la
cúpula de REDS, i només t’has de mirar la pàgina web, està formada pel Sr. Moratinos, la Sra.
Fernández de la Vega, la Sra. Narbona, el Sr. Gabilondo, que són gent vàlida, jo no li dic que
no ho siguin, però nosaltres ja estem adherits a un munt d’altres xarxes que fan feina en tots i
cada un dels camps que vostè diu que aquesta xarxa fa feina, que, a més a més, és més cara i
que no té experiència. La veritat, Sra. López, és que no em dóna cap motiu per haver de votar
a favor; no dubt de la seva bona voluntat, però no té cap sentit.
SRA. ALCALDESSA: Jo coincidesc amb algunes de les aportacions que s’han fet; és cert que és
una iniciativa molt nova, és cert que estem adherits a moltíssimes xarxes i formacions
d’aquest tipus; ara bé, per a nosaltres, el valor que té aquesta xarxa és que engloba
moltíssimes d’aquestes iniciatives, les posa dins un mateix paquet, de manera global. És cert
que s’han de gestionar molt bé els pressupostos públics. Una de les propostes més
interessants dins aquesta xarxa és el grup de treball de Ciutats Sostenibles; totes aquestes
ciutats que ha comentat la regidora Sra. López, Santander, Màlaga, Madrid, València, estan
fent el mateix procediment que estem fent nosaltres, per tal de formar part d’aquest grup de
treball i poder fer aquesta anàlisi de desenvolupament sostenible a les zones urbanes;
pensam que és interessant que puguem estar dins aquest grup de treball per poder analitzar
tots aquests temes que compartim tots. Tornant un poc al tema dels pressupostos: és cert
que aquesta adhesió té un cost de 900 euros a l’any, que són 75 euros al mes, i, en relació a
açò, vull recordar que, quant a la Ruta del Queso, per exemple, l’any passat vam pagar 7.100
euros i enguany demanen 15.396 euros per promocionar un formatge, que, evidentment, ens
interessa moltíssim; ara bé, el fet d’haver-nos adherit a la Ruta del Queso té un cost moltíssim
superior a l’adhesió que avui proposam i vostès en cap cas el van qüestionar, en el seu dia. De
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900 euros a 15.000 euros hi ha moltíssima diferència, tot i que compartim els objectius de
promocionar el formatge. Hem de treballar perquè aquests tipus de fòrums funcionin.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
ABSTENCIONS: 1 (C.Me)
SR. GORNÉS DEL PP: Per una qüestió d’ordre, voldria fer constar la nostra protesta perquè es
té la costum de tancar els debats introduint elements i arguments que després, sense rèplica,
és molt difícil poder defensar; jo entenc que la Sra. batllessa, amb tot el dret, pot tancar els
temes, però sense introduir argumentacions sobre les quals després nosaltres no podem
defensar-nos.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que el que he dit entrava perfectament dins el debat.
7. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la bonificació de les
sancions de trànsit (SG3216MC0007)
Desde que se procediera a la modificación de los criterios de imposición de sanciones por
denuncias de tráfico, por parte de la Policía Local, unificando el importe de las mismas para
todo el territorio nacional, las denuncias realizadas por los efectivos de la Policía Local, en
cumplimiento de su labor y para salvaguardar la correcta circulación y aparcamiento de los
vehículos por nuestra ciudad, experimentaron un elevado incremento de su importe,
pasando muchas de ellas al importe de 200 euros o más.
El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprobó el Texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su
artículo 79.1 que, una vez notificada “la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de
veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. Si
efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el
procedimiento sancionador abreviado, y en caso de no hacerlo el procedimiento sancionador
ordinario.”
La aplicación de la legislación con la interpretación que realiza en estos momentos el
Ayuntamiento obliga al administrado a tener que abonar la sanción de forma inmediata o
dentro de los citados veinte días, para poder beneficiarse de la reducción del 50% de la
misma, renunciando con ello a la interposición de cualquier tipo de alegación.
Por su parte, el artículo 80 del mismo texto legal establece que, cuando se produzca “el pago
voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de
vente días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por
concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
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A. La reducción del 50% del importe de la sanción de la multa.
B. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán
por no presentadas.
C. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día
en que se realice el pago.
D. El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo.”
Así pues, el redactado del apartado C del mencionado artículo, conforme a su redacción,
indica que se trata de una posibilidad, pero no de un mandato.
Y, en lo referente al apartado D del mismo artículo, en tanto que pone fin a la vía
administrativa para la presentación de recurso contencioso administrativo, no excluye la
posibilidad de utilizar el recurso potestativo de reposición establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Así pues, existen elementos jurídicos suficientes para permitir una interpretación de la
legislación más benévola o beneficiosa para el ciudadano, que le permita la posibilidad de
poder presentar alegaciones ante la disconformidad a una denuncia y consecuente sanción,
al tiempo que el pago de la sanción con el 50% de reducción, al objeto de ver mermada en un
50% la cantidad económica a pagar, pudiendo, en caso de ser aceptada su alegación,
recuperar el importe del 50% de la sanción abonada y, en caso de ser desestimada, haberse
podido beneficiar de la bonificación del 50% de la misma.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno de la corporación la
propuesta de acuerdo por la cual, y al objeto de interpretar la legislación en beneficio del
administrado y no de la administración, mediante la aplicación del artículo 116.1 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
-

-

Se permita a las personas denunciadas abonar el 50% de las sanciones de tráfico,
beneficiándose de la bonificación del 50% restante, pudiendo posteriormente
presentar recurso potestativo de reposición dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al abono de la sanción con reducción, concluyendo todo ello
en que la estimación del recurso habilitaría la devolución de la cantidad ingresada y,
por el contrario, la desestimación del mismo no implicaría la pérdida del derecho a la
reducción de la multa ya abonada.
Se tomen, a tal efecto, las medidas burocráticas y administrativas necesarias para su
aplicación en el seno del propio Ayuntamiento.

El Sr. Botella 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: És evident que el cost de tenir un vehicle a Maó ha augmentat
exponencialment els darrers anys, per diferents motius; com bé diu la moció, el fet de pujar
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les tarifes de les sancions de trànsit hi ha incidit directament; no tenim control sobre açò, és
cert; sí que tenim control sobre quina gravetat estipulam quant a certes sancions i sí que
tenim control quant a quines mesures de control establim sobre els nostres ciutadans; en
relació a açò, un debat que m’interessaria tenir més endavant és quant al tema de les
càmeres; nosaltres estem a favor d’aquesta moció, però, si deim que volem que els ciutadans
no siguin sancionats, o volem intentar posar facilitats, el fet de tenir càmeres a Maó no crec
que incideixi positivament en els nostres ciutadans; crec que està demostrat que, a dia d’avui,
les càmeres no ens han beneficiat en l’àmbit de la seguretat; creiem que no solucionen un
problema de seguretat que anteriorment no existia i que no regulen el trànsit d’una manera
que no es pugui regular d’altra manera, sense incidència en multes de trànsit. Aquesta moció,
que pretén flexibilitzar i possibilitar que els ciutadans es puguin beneficiar del 50% de
reducció de les sancions de trànsit, ens sembla perfecta, és una cosa molt positiva, però crec
que no ens hem d’aturar aquí. Balears, segons sortia avui al diari, és la comunitat autònoma
on més alt és el cost per habitant quant a multes de trànsit, i el primer lloc l’ocupa Mallorca. Jo
esper que nosaltres sortiguem del rànquing balear i que Maó no sigui una de les ciutats més
cares quant a multes de trànsit, i les puguem reduir; i crec que el tema de les càmeres és un
tema que hem de tractar; amb aquesta moció, hi estem d’acord.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres, amb el principi de beneficiar el ciutadà i d’ajudar-lo a poder
tenir més avantatges, hi podríem estar d’acord, però vam demanar informe als Serveis Jurídics
i a l’inspector de Policia quant al que es proposa en aquesta moció, i els dos informes són
contraris al que aquesta proposa, simplement perquè açò deriva d’una llei estatal, i no hi ha
possibilitat d’interpretació. A la moció, s’agafen paràgrafs d’un informe antic, de data 10 de
març de 2015, que, efectivament, fa algunes consideracions, però que arriba a la conclusió
que no és possible aplicar-ho, precisament perquè és una llei quant a la qual els municipis no
tenen res a dir. Però, a més a més, en el text de la moció vostès fan referència a un reial decret
legislatiu que en aquests moments ja no està en vigor; per tant, tampoc no hi hauria
possibilitat d’aplicar-lo. Com els dic, nosaltres, en un principi, podríem estar d’acord amb la
filosofia de la moció, però legalment no la podem aprovar.
SR. BOTELLA DEL PP: Bé, en primer lloc, contestar el Sr. Spitzer, que ha posat damunt la taula
un debat quant a les càmeres; jo no sé si les càmeres estan operatives o no, en aquests
moments, si es posen sancions o no; però, òbviament, quan vulgui, Sr. Spitzer, podem xerrar
del tema; de fet, la recaptació que ha previst aquest equip de govern en els pressupostos
d’aquest any, quant a multes, és la meitat de la que hi havia l’any passat; per tant, estem en un
descens; fins i tot, amb les càmeres instal·lades; i crec que el que valdrà la pena, en aquest cas,
com en molts d’altres, és escoltar els tècnics de la Policia, que també en el seu moment van
fer informes favorables en aquest sentit. Quant a la validesa o no validesa de l’informe, jo
també tenc una còpia de l’informe aquí, signat pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament;
resulta que ara no és vàlid, i jo em remetré únicament a tres reflexions; i és que, quan hi ha
voluntat política, quasi tot es pot; quan no n’hi ha, no n’hi ha; posarem un parell d’exemples, i
així tal vegada serà més bo d’entendre. Durant anys infinits, mentre totes les forces
d’esquerres governaven, amb el Sr. Tur, el Sr. Bagur o, fins i tot abans, amb el Sr. Borja
Carreras, els membres dels Clubs de Cotxes Antics de Maó demanaven, reivindicaven,
insistien, que els reduíssim l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i els Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Maó deien que no era possible de cap de les maneres; fins que va arribar un
equip de govern del Partit Popular que va tenir voluntat política de fer-ho, i, ves per on, va ser
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possible; i ara els vehicles empadronats a altres pobles de l’illa han tornat a Maó i els vehicles
històrics paguen no record si és el 50% o el 75% manco; i també hi havia informes que deien
que no es podia de cap de les maneres; una situació similar va passar quant a l’IBI de les
entitats culturals i esportives, que era sagnant per a aquestes entitats; les forces d’esquerres
compensaven l’import de l’IBI d’aquestes entitats incrementant les subvencions a atorgar; i
també els Serveis Jurídics de la casa deien que de cap manera era possible trobar una solució
a aquest tema; i, ves per on, va arribar un equip de govern del Partit Popular, governat i
presidit per la Sra. Águeda Reynés, i vam tenir voluntat política, vam fer feina, vam davallar de
los mundos de Yupi i, mira per on, va ser possible; i, ara, vostès mantenen aquesta ordenança i
se’n beneficien de poder resoldre un problema a favor dels ciutadans, com és aquest. Per tant,
a mi, em sembla molt bé que vostès em diguin que hi ha uns informes que diuen que no pot
ser; jo diré una cosa: facem feina, si hi ha voluntat política estic convençut que hi ha fórmules
per aclarir-ho; i, si no, està molt clar que el que vostès han fet és enganyar la ciutadania i
d’aquell sí se puede, sí se puede, resulta que no se quiere, no se quiere.
SR. SPITZER DE C.Me: Contestant al Sr. Botella: jo, encantat que tinguem un debat sobre les
càmeres, quan vulguin; és un tema quant al qual tenc interès a parlar. Els ingressos han
davallat; ara bé, els ingressos variables, en un pressupost, mai estan pressupostats, són
ingressos variables, és a dir, estan pressupostats estimativament i s’han pressupostat a la
baixa. De totes maneres, els ingressos per multes han estat una barbaritat; i, quant al tema de
les càmeres, hi ha gent que ha pagat fortunes, i ho sabem; és clar, que són un problema.
Quant a la moció, jo estic d’acord que, quan hi ha voluntat, hi ha coses que són de sentit
comú; quan hi ha coses que milloren la vida dels nostres ciutadans, hem de lluitar per fer-les
possible, encara que hi hagi una interpretació d’una llei que tengui una doble lectura; cert és
que, a l’Administració, on es practica el dogma de primer paga i després reclama, que, al final,
és el que passa a tots els organismes públics, en aquest cas un perd el dret a una bonificació
quan es reclama, i açò és una injustícia. Llavors, com a tal injustícia, crec que hem de poder
cercar la manera de proporcionar una solució al ciutadà. Jo només demanaria que, encara que
hi hagi un informe de Serveis Jurídics desfavorable al que proposa la moció, tal vegada
podríem seguir indagant i cercar una manera de poder aplicar aquesta bonificació; només
deman que s’intenti de totes les maneres possibles.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres hem dit, al principi, que hi estaríem d’acord, però tenim dos
informes contraris; evidentment, si hi ha altres interpretacions que es puguin acceptar, es pot
estudiar; el que no farem és votar a favor de la proposta presentada pel Grup Municipal del
Partit Popular amb un informe de Serveis Jurídics i un informe de l’inspector en cap de la
Policia desfavorables quant a aquesta. A més, si vostès, en el mes de març, quan estaven
governant, van demanar un informe amb aquest objectiu, si aquest objectiu hagués estat
possible, per què no ho van fer?; devia ser que no era possible tampoc en aquell moment; el
lògic és que, si hagués estat possible, vostès haguessin fet el que proposen ara. En aquests
moments, a més, la legislació a la qual vostès fan referència a la proposta està derogada. El
tema de les càmeres de vigilància és un molt bon tema de debat, perquè hem tingut
moltíssims problemes; jo no sé si la previsió d’ingressos de l’any passat venia donada per aquí
o no hi venia; però, en aquest moment, ens trobam amb un munt de reclamacions damunt la
taula que haurem de resoldre, perquè es van imposar una sèrie de sancions reiteratives per la
comissió de les corresponents infraccions, i els ciutadans han al·legat que no tenien
informació quant a l’existència d’aquestes càmeres; vostès van donar instruccions perquè es
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digués de paraula que no se’ls cobrarien les sancions, i açò ens està creant un problema molt
gros amb la tresorera i amb el que marca la legislació; i encara no sé, en aquests moments,
com ho resoldrem. Evidentment, ens hem trobat un contracte d’instal·lació de càmeres que
regula aquest funcionament amb aquesta empresa, i crec que hi queden dos anys o dos anys i
mig; aquest contracte, que revisarem en el seu moment, ha creat moltíssims problemes i
moltíssims disgustos als ciutadans, en aquest sentit. Si la càmera capta la infracció, després
s’ha de prendre una decisió; i, si es perdona, ha d’estar justificat; és un problema.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
Quan són les 20.01 hores, es fa un recés per registrar d’entrada la proposta conjunta que
presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, PP i C.Me relativa a la celebració del Dia
Internacional de la Dona (Exp. SG3216MC0008).
A les 20.10 h, es reprèn la sessió plenària.
A continuació, la Sra. alcaldessa indica que s’ha de tractar una proposta conjunta, per la via
d’urgència, per la qual cosa, abans d’entrar en el seu debat i votació plenària, el que pertoca
és la justificació i votació de la urgència, per tal de procedir a la seva inclusió a l’ordre del dia;
afegeix que, en cas que sigui aprovada la urgència i inclòs aquest assumpte a l’ordre del dia,
el punt relatiu a precs i preguntes es tractarà amb posterioritat i restarà com a punt número 9
de l’ordre del dia.
8. Proposta conjunta que presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, PP i C.Me
relativa a la celebració del Dia Internacional de la Dona (Exp. SG3216MC0008)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Gabriel Pons (Ara Maó), per tal d’incloure a
l’ordre del dia la proposta conjunta que presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, PP i
C.Me, relativa a la celebració del Dia Internacional de la Dona, consistent en la necessitat de
tractar aquesta proposta en la present sessió plenària, atès que el proper 8 de març se celebra
el Dia Internacional de la Dona, que va ser aprovada amb 13 vots a favor (6 Ara Maó, 6 PSOE i
1 C.Me) i 8 vots en contra (PP), dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
municipal, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda aprovar
la proposta conjunta relativa a la celebració del Dia Internacional de la Dona, que a
continuació es transcriu:
“L’Ajuntament de Maó es proposa continuar sensibilitzant la societat sobre la desigualtat de
la dona i visibilitzar totes les formes de violència.
Amb motiu de la celebració, el vuit de març, del Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament de
Maó fa una crida a la ciutadania perquè se sumi a la commemoració d’aquesta jornada amb la
realització d’accions concretes, dirigides al foment de les polítiques d’igualtat i equitat.
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No hi ha dubte que hi ha una voluntat política i social tendent a fomentar la igualtat i equitat
en molts diversos àmbits, entre els quals hi ha l’accés a l’educació i la salut, la participació de
les dones en el món laboral i la lluita contra la violència de gènere. No obstant això, la bretxa
de gènere augmenta i persisteix com a símptoma de la desigualtat, i la violència contra les
dones continua sent una xacra a eradicar.
És evident que queda un llarg camí per recórrer. En conseqüència, com a Ajuntament, estam
cridats a intensificar les polítiques públiques que promoguin en tots els àmbits de la vida local
models d’igualtat entre dones i homes. Aquesta responsabilitat cal assumir-la en una doble
direcció. D’una banda, és necessari potenciar la participació de les dones en tots els àmbits de
la vida política, econòmica i social: les polítiques actives d’ocupació destinades a les dones i
les actuacions que fomenten la conciliació i la coresponsabilitat resulten fonamentals en
aquesta tasca. D’altra banda, és essencial promoure la cooperació amb els governs locals dels
països en desenvolupament: compartit coneixements i experiències en matèria d’igualtat
contribueix a construir societats més lliures i justes.
En especial, l’Ajuntament de Maó proposa:
PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre dones i homes.
SEGON. Buscar la implicació, per mitjà del compromís, de la societat civil i de la resta de les
administracions públiques, perquè es reconeguin els drets de la dona i per aconseguir que la
igualtat efectiva sigui una realitat en tots els aspectes de la convivència.
TERCER. Continuar impulsant campanyes de sensibilització que, des dels centres educatius i/o
associacions, es dirigeixin a infants i adolescents per aconseguir una educació en el respecte i
la igualtat.
QUART. Actualitzar l’actual Pla d’igualtat municipal, perquè serveixi de columna vertebral per
a la detecció i esmena de les possibles desigualtats per mitjà de polítiques d’acció positiva.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Maó, com a Administració més pròxima a les persones, ha de posar
tot l’esforç a implantar la igualtat de forma quotidiana en totes les actuacions que dugui a
terme en el nostre municipi, inspirant d’aquesta manera la societat civil per aconseguir una
consciència d’igualtat dins tots els àmbits, tant privats com públics.”
La Sra. Reynés explica el vot en contra de la urgència del seu grup en el fet que el dia 8 de
març ve cada any; cada any, en aquest dia, se celebra el Dia Internacional de la dona, i afirma
que la no presentació en termini d’aquesta proposta respon a una falta de planificació de
l’equip de govern.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: Volia expressar un poc l’alegria i també l’agraïment perquè hem pogut
presentar una moció conjunta quant a aquest tema. La moció era per deixar constància del fet
que l’Ajuntament té una política clara en el tema de la igualtat, en el tema de la dona; deixar
15
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 31.03.2016

PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 02 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

constància que, a més de realitzar una sèrie d’actes amb motiu del Dia de la Dona, la política
ha d’anar més enllà. Nosaltres creiem que l’Ajuntament de Maó ha de continuar sensibilitzant
la societat sobre la igualtat de la dona i contra totes les formes de violència. Amb motiu de la
celebració del dia 8 de març, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè se sumi a la
commemoració d’aquesta jornada amb la realització d’unes accions concretes. Hem de
fomentar la igualtat i l’equitat en molts d’àmbits, entre aquests, l’accés a l’educació i la salut,
la participació de les dones en el món laboral i la lluita contra la violència de gènere; no
obstant açò, la violència de gènere augmenta i persisteix com a símptoma de desigualtat, i la
violència contra les dones continua sent una xacra a eradicar. Recordar, per exemple, que el
mes de gener ha estat un dels pitjors en els darrers anys, quant a aquest tema. És evident que
queda un llarg camí per recórrer, i, en conseqüència, i com a Ajuntament, estem cridats a
intensificar aquestes polítiques. Aquesta responsabilitat, l’hem d’assolir en moltes direccions,
sobretot amb la participació de la dona en els àmbits de la vida política, econòmica i social.
Les perspectives d’ocupació destinades a les dones i les actuacions que conformen la
conciliació i coresponsabilitat són fonamentals. Recordar, també, que hi ha una sèrie d’actes i
esper que l’Ajuntament en ple hi participi.
SR. SPITZER DE C.Me: Bé, primer de tot, dir que jo m’identific una mica amb el que li ha passat
al Sr. Pons, perquè també som una mica novell i he hagut de presentar alguna moció per
urgència. Entrant en la moció, evidentment ens alegra que s’aprovi per unanimitat; jo crec
que amb cada canvi generacional s’evoluciona, és a dir, que cada generació crec que està més
ben educada i esper que, d’aquí poc temps, no sigui ni tan sols necessari tenir un Dia
Internacional de la Dona, perquè tot sigui tan normal i igualitari que no faci falta celebrar-lo.
També aquí es va aprovar per unanimitat una moció contra la violència de gènere.
Certament, hem d’intentar fer passes per tal de normalitzar la presència de les dones en tots
els àmbits de la vida pública i no pública; nosaltres tenim la sort aquí, a Maó, que hem tingut
dues alcaldesses; per tant, crec que estem d’enhorabona, en aquest nivell. Estem d’acord i ens
alegra que l’Ajuntament de Maó celebri tots els actes del Dia Internacional de la Dona i els
doni la transcendència que mereixen.
SRA. REYNÉS DEL PP: La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una necessitat
essencial en una societat democràtica, moderna, com la nostra. La nostra Constitució va
establir la igualtat jurídica de les persones i, de llavors ençà, les dones hem estat les
protagonistes del major canvi social a la història recent del nostre país, aconseguint trencar
amb voluntat i molt d’esforç molts dels rols tradicionalment desenvolupats per homes i
dones, i iniciant la transformació cap a una societat més oberta, més plural i més flexible. A
hores d’ara, i vist des d’una certa perspectiva temporal, aquest progrés esdevé imparable. El
major accés de les dones a tots els nivells educatius, a la formació i a la cultura, la major
incorporació de les dones al mercat de treball productiu i, cada vegada més, en els àmbits de
presa de decisions generen uns canvis socials favorables per assolir l’objectiu constitucional
d’igualtat efectiva de dones i homes, canvis que les institucions públiques hem d’acompanyar
i consolidar. Malgrat aquest progrés incontestable, encara hem de continuar avançant en
respecte i en igualtat, quant a la construcció d’un nou model de ciutadania que garanteixi
l’apoderament i la participació activa de les dones a l’espai públic i la coresponsabilitat en
l’àmbit privat, sempre amb respecte quant a l’exercici responsable de la llibertat individual.
Aquest és el repte amb el qual ens hem de comprometre les institucions polítiques i, també,
les diverses administracions, amb la participació i col·laboració dels agents socials. És
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important valorar públicament la lluita de les dones i dels homes que han treballat per la
igualtat, constituint un dels canvis més necessaris i importants que ha experimentat la nostra
societat en les darreres dècades; hem de renovar, també, el compromís polític per seguir
treballant per generar una societat de persones iguals en drets i obligacions, removent els
obstacles perquè les dones i els homes tinguem les mateixes possibilitats de
desenvolupament. Volem manifestar, per tant, el nostre compromís de seguir fent feina per
afavorir la formació, la promoció i inserció laboral de les dones, la presència i representació de
les dones a les feines d’espai públic, la coresponsabilitat familiar real entre dones i homes,
combatre la violència de gènere i, en general, totes les formes de violència i discriminació
contra les dones, i, sobretot, fer una crida per treballar tots junts per a la igualtat, i aconseguir
una societat millor i més justa.
Posada la proposta conjunta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
9. Precs i preguntes
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’ha contestat per escrit la
pregunta formulada per escrit pel Grup Municipal del Partit Popular, amb sol·licitud de
contestació escrita, conforme a l’article 95.4 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de
les illes Balears, que a continuació es detalla:
Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 20-01-2016, registre
d’entrada 709, relativa a la situació actual i previsió de futur de l’Arxiu municipal, que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 1.374, de data 12-02-2016.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al decretazo Armengol
(SG3216PR0037)
El pasado 12 de enero era aprobado en el Parlamento Balear el Decreto Ley 1/2016, de
medidas urgentes en materia urbanística, más conocido como decretazo Armengol, para ser
modificado el 22 de enero con el Decreto Ley 2/2016 y corregir, así, el vacío legal que había
generado el primer decreto ley.
Este decretazo modifica, suspende y anula artículos de las leyes turística, agraria y la LOUS
(primera ley del suelo de nuestra comunidad autónoma, aprobada en el anterior mandato,
siendo Baleares la última en tener legislación propia desde la Ley del suelo de 1956).
Son muchas las entidades y asociaciones empresariales de los diferentes sectores afectados
que se han manifestado ya, contrarios a las modificaciones planteadas por el actual gobierno
balear. Aunque la presidenta Armengol hablara de “diálogo” y de “consenso”, la realidad
parece otra, pues el presidente de la FELIB, Joan Carles Verd, del PI, confesó que se había
enterado por la prensa de las medidas del decreto. Lo mismo pasó con las patronales de los
payeses, que se quejaron de que el Pacte practicaba una política de hechos consumados y
que sólo les citó en la víspera del decretazo, para informarles, no para negociar nada. Es triste,
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pero, no nos extrañamos, pues a este grupo municipal le suena bastante esta manera de
gobernar.
Por estos motivos, le preguntamos a la Sra. alcaldesa:
-

¿Cree que la tramitación de este decretazo responde a los estándares de lo que se
considera la nueva forma de hacer política, con transparencia y participación?
¿Puede afirmar que el decretazo NO afectará negativamente a la economía de nuestro
municipio?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres, a aquest decret, l’anomenam Decret llei de mesures urgents en
matèria urbanística, que és el seu nom; i, simplement, dir que aquests debats sobre continguts
de lleis o decrets llei s’han de dirigir al Parlament; no és aquest un tema quant al qual
nosaltres tinguem competències, sí preocupacions i afectacions; però l’òrgan habilitat per dur
els debats sobre les lleis és el Parlament. La intenció de modificar alguns articles que puguin
ser conflictius, efectivament, s’ha de fer de manera que s’eviti que hi hagi una reacció; vull
recordar que aquestes propostes de modificació normativa es van dur dins els programes
dels partits polítics que en aquests moments governen i que han estat votats per governar, i,
per tant, els ciutadans sabien que es modificarien; no ha estat cap sorpresa. I bé, aquestes
modificacions s’han de fer de forma ràpida, per tal d’evitar les pillades que es produeixen
quan s’anuncia una determinada mesura; per açò, la tramitació pensam que és la que podia
ser.
SRA. NOVAL DEL PP: La segona pregunta, no me l’ha contestat, Sra. alcaldessa; si tornen a
llegir l’exposició i les dues preguntes, en cap moment he entrat al nivell de l’anàlisi de la
normativa, ni en res similar, perquè, de fet, la pregunta ja la vaig preparar tenint en compte
que aquest debat ja s’ha mantingut tant al Parlament, com al Consell Insular, que tal vegada
són dues administracions més relacionades directament amb aquestes normatives; però crec,
com sempre deim, que l’Ajuntament s’ha de manifestar en contra o a favor, segons el cas, de
qualsevol mesura o qualsevol proposta que el pugui afectar; i davant la modificació d’una llei
turística, d’una llei agrària i d’una llei del sòl, com a municipi de més de 25.000 habitants
tenim certes competències, i per açò li demanava, Sra. alcaldessa, si aquesta tramitació
considerava que era correcta; i està claríssim que, en un programa electoral, es posen moltes
coses, però jo també pensava que d’aquests nous governs sortirien acords i pactes, com
sempre s’havia dit també en campanya electoral. M’agradaria que em contestés la segona
pregunta, Sra. alcaldessa.
SRA. ALCALDESSA: No puc afirmar o negar com afectarà l’economia aquest decret llei; el que
s’ha aturat ha estat el despropòsit de legalitzar totes les obres que s’havien produït de manera
il·legal, sobretot en sòl rústic, a les nostres illes. Miri, Sra. Noval, jo crec que el que perjudica
econòmicament és permetre que es facin il·legalitats i que, després, aquestes obres es puguin
legalitzar sense que hagin passat els tràmits necessaris, s’hagin pagat els impostos als quals
s’està obligat, no s’hagi contractat personal professional i qualificat per fer la feina; tot açò
afecta negativament l’economia. A més, la possibilitat legal que es va donar per legalitzar
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obres il·legals ha donat lloc al col·lapse de les administracions, situació que pateix, per aquest
motiu, l’àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, atesa la gran quantitat d’expedients de
legalització d’obres il·legals que han entrat davant la possibilitat legal sorgida de possible
legalització. Jo crec que el que perjudica l’economia és haver de legalitzar obres il·legals que
s’han fet sense passar tots els tràmits que la resta de ciutadans han passat i pagat, i que
després s’exigeixi que hi hagi els serveis públics necessaris, quan no s’ha portat a terme una
tramitació legal. Jo crec que açò perjudica molt més, en aquest cas, l’Administració i la resta
de ciutadans, i, a més, dóna un missatge de vostè faci, i ja li legalitzarem les obres, amb qualque
normativa o amb qualque iniciativa com les que hem vist durant aquests quatre anys.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la normativa urbanística
insular (SG3216PR0038)
Durante la pasada campaña electoral y durante las negociaciones para formar gobierno en el
Consell Insular de Menorca, la Norma Territorial Transitoria ha sido y es uno de los puntos de
debate. En reiteradas ocasiones hemos visto en la prensa como se pasaba de anular la NTT a
eliminar los artículos más importantes, o como, se supone, actualmente se está revisando el
articulado.
En numerosas ocasiones se ha solicitado información sobre la norma a la actual presidenta,
no obteniendo ninguna respuesta, como claro ejemplo de la transparencia actual.
Además de la incertidumbre sobre la norma en cuestión, el decretazo Armengol anula también
la posibilidad de incorporar a la legalidad las edificaciones amparadas en la DT 10ª de la
LOUS.
Tras las numerosas quejas tanto de inversores, como de los propios técnicos, y como
municipio menorquín, al que cualquier normativa de ámbito insular le afecta, preguntamos a
la señora alcaldesa:
-

-

¿Les han facilitado alguna información sobre la situación de la NTT?
¿Les ha facilitado el Consell algún borrador, aunque sea de manera extraoficial, con las
modificaciones previstas para realizar los comentarios o aportaciones que consideren,
como municipio afectado?
¿Cuál es su propuesta de actuación frente a las edificaciones irregulares en suelo
rústico?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUR DEL PSOE: En primer lloc, dir-li, Sra. Noval, que la Norma territorial transitòria, en
aquests moments, està en vigor; per tant, pors, temors, de què, del fet que estigui en vigor?;
de fet, aquesta norma ja du suficients mesos de vigència; no han tingut temps, els inversors,
que vostè diu que es queixen, de presentar projectes durant aquest temps?; vostès creen
temors abans que qualsevol qüestió estigui damunt la taula. I, quant a la queixa dels tècnics a
què es refereixen vostès: de què es queixen, els suposats tècnics?; del fet que, en aquests
moments, també estigui en vigor la Norma territorial transitòria i es puguin presentar
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projectes?; vostès parlen de la incertesa; i jo dic: serà de la incertesa viscuda durant aquests
quatre anys de govern del Partit Popular, atès que la Norma territorial va sortir un parell de
mesos abans de les eleccions?; perquè amb nosaltres en poden tenir, actualment, d’incertesa,
però la incertesa major han estat quatre anys d’absoluta inoperativitat per part del Consell
Insular, que no va ser absolutament capaç de regular, fins a tres mesos abans de les eleccions,
la Norma territorial. I és curiós que només esmentin, com a problema, que no es poden
incorporar a la legalitat les edificacions il·legals que empara la Llei del sòl Bauzá. Per tant, dins
les preguntes aquestes tan interessants que vostè, Sra. Noval, diu que fan, vostès només es
preocupen de les edificacions irregulars en sòl rústic; i, a mi, m’agradaria deixar constància
que, d’irregulars, poc; il·legals, diran; irregulars és una altra cosa; són edificacions il·legals.
Vostès només esmenten com a problema la incorporació a la legalitat d’aquestes edificacions
il·legals, que la Llei del sòl del Sr. Bauzá permetia; i jo deman: és que encara no ho han fet?,
perquè hi ha hagut temps suficient per presentar aquestes sol·licituds de legalització. Com li
ha dit la Sra. batllessa, Sra. Noval, el departament d’Urbanisme està tramitant aquestes
legalitzacions; i jo els deman: només es preocupen vostès pels problemes dels il·legals?; i que,
a més, puguin legalitzar les obres a un cost molt inferior al que van assolir en el seu moment
els que van complir la llei? Jo crec que encara que hi hagi molts expedients de sol·licitud de
legalització d’obres, els qui cometen il·legalitats, afortunadament, encara són una minoria,
tant en sòl rústic, com en sòl urbà, però encara n’hi ha, o n’hi ha hagut, que han comès
il·legalitats. Demanen, en aquest cas, a la pregunta, per un esborrany, ni que sigui extraoficial,
diuen vostès a la pregunta; ara bé, les administracions, que jo sàpiga, no es relacionen
d’aquesta manera, no fan comentaris, com diu vostè, Sra. Noval; jo crec que les
administracions prenen acords i prenen decisions; almanco nosaltres ho feim així; no sé si
vostès ho fan d’una altra manera; però, en tot cas, quan nosaltres governam no hi ha
extraoficialitats, ni es fan comentaris, sinó que es prenen acords; en tot cas, igual vostès, en
l’anterior mandat, la decisió frustrada o impulsada per part del Partit Popular de Maó
d’incorporar via legitimacions, per exemple, algunes qüestions que ja estaven resoltes
judicialment o anteriorment amb conveni i amb acord en el terme municipal va ser un
comentari?; o va ser una proposta clara?; intentar regalar drets urbanístics negats per la
justícia a segons quins espais dels diferents termes municipals era un acte de defensa dels
interessos del nostre municipi? Per tant, reiter: vostès demanen per la línia d’actuació sobre
il·legalitats en sòl rústic, i, d’entrada, sobre el sòl rústic el primer que creiem nosaltres que
s’ha de fer és impedir que se segueixin fent il·legalitats, i, per tant, que es deixi de mirar cap
una altra banda, que és el que ha fet el Partit Popular tota la seva vida quan ha governat, i no
regalar després drets urbanístics via falses legitimacions; i, finalment, resoldre les situacions
d’il·legalitat sense fer recaure sobre els ciutadans que han actuat legalment i sobre
l’Ajuntament el cost de les il·legalitats, com va fer el Partit Popular en altres zones senceres i
il·legals de Menorca, que directament van entrar dins la legalitat. Per tant, responent la
darrera pregunta, quina es la nostra proposta d’actuació davant les edificacions irregulars en
sòl rústic, dir-li, en tot cas, Sra. Noval, que en cap cas és fer pagar els ciutadans que justament
són els que ho han fet bé.
SRA. NOVAL DEL PP: Aquesta no és una resposta, Sr. Tur; açò no és una proposta; açò és el que
no farà; per tant, torn a insistir: quina és la seva proposta d’actuació? Si em parla de
tramitacions, no li vull recordar, Sr. Tur, el calendari que vam haver de fer per aprovar el Pla
General en la data, perquè, si no, tornàvem enrere, i el que açò hagués suposat; igual allò tal
vegada hagués suposat un altre col·lapse a l’àrea d’Urbanisme; i, si una àrea es col·lapsa, el
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que s’ha de fer és posar gent a fer feina, no a revisar documents, sinó que puguin informar
aquestes llicències i que ho facin com més prest millor. La realitat és que els arquitectes, els
promotors que entren llicències a l’Ajuntament, estan preocupats, perquè ningú els diu
clarament què passarà amb la Norma territorial; potser vostè, Sr. Tur, entre entrar i sortir de
reunions amb Alcaldia, es perd una mica aquestes conversacions. I els col·lectius professionals
també estan preocupats, perquè en cap moment s’ha intentat pactar amb ells aquestes
modificacions de les lleis Turística, Agrària i del Sòl; aquesta és la realitat, i és per açò que la
gent està preocupada; no ens inventem que la gent estigui preocupada perquè sí, ni per fer
por; és perquè, i ho sap, Sr. Tur, els arquitectes demanen com quedarà la Norma i nosaltres
també ho demanam; els arquitectes demanen sota quins criteris es podran continuar fent
regularitzacions d’edificacions il·legals; efectivament, il·legals; vostè, Sr. Tur, em xerra com si jo
hagués fet totes aquestes edificacions, i vostè va estar al Consell Insular, al Departament
d’Ordenació del Territori, i, que jo sàpiga, no tenia el Consell Insular cap tipus de proposta per
resoldre la situació d’aquestes edificacions il·legals; és que estem xerrant aquí com si, de
sobte, en aquests quatre anys, haguessin sortit 4.000 edificacions il·legals; estem xerrant
d’edificacions il·legals que durant ixs anys, tots, absolutament tots, fóssim d’un color o d’un
altre, hem permès que es fessin, sense posar cap tipus d’impediment, ni multa, ni res; cert és
que en un govern del seu color polític, Sr. Tur, es va crear el Consorci de Disciplina en Sòl
Rústic; però, què s’ ha fet dins el Consorci?; és que, clar, si ho hem de dir, ho hem de dir tot; no
pot tirar les culpes, Sr. Tur, a un grup que ha intentat donar una solució; insistesc:
probablement no la comparteixen, és una proposta, s’ha posat damunt la taula; quina és la
seva proposta, Sr. Tur?; vostè diu “no fer el que vostès van fer”, però açò no és una proposta;
una proposta és dir: nosaltres farem açò, ara ens hi posarem i agafarem quatre inspectors més
en el Consorci de Sòl Rústic i anirem per tot el sòl rústic de Menorca i posarem la multa i
enderrocarem; açò és el que han de dir, si ho han de fer; però què passa?: que saben que, si ho
diuen, tampoc ho faran, perquè jo també em vaig trobar amb molts d’expedients de
disciplina que tampoc caminaven; és que, clar, aquí hem de parlar de tot; no podem parlar
com si fóssim els herois de l’urbanisme, quan també vostès van hipotecar i volien regalar molt
de sòl; què va passar amb Catisa?; on està la famosa llar d’infants?; on és?; és que, clar, no pot
acusar, Sr. Tur, quan vostè mateix ha estat partícip d’aquestes iniciatives.
SR. TUR DEL PSOE: Sra. Noval, vostè, en la seva intervenció, ha anat d’una banda a l’altra, però,
quant als darrers exemples que ha posat, jo vull recordar que, quant a la parcel·la de Catisa, el
Grup Municipal del Partit Popular, en el seu dia, va impugnar aquell conveni urbanístic i va
perdre davant els tribunals; i l’escoleta dependrà del desenvolupament d’una unitat privada;
el Partit Popular, quan va impugnar aquell conveni urbanístic, deia que no hi havia un interès
general, i els tribunals van dir que allò no era cert. També vostès han perdut altres casos
qüestionant l’ interès general i el benefici per a la ciutadania, atès que l’únic que els movia era
el fet d’anar contra un govern d’esquerres durant 28 anys, i d’açò sí que podem estar prou
satisfets. Pel que fa al Consorci de Disciplina en Sòl Rústic, durant aquests quatre darrers anys
en què vostès han governat aquest Consorci s’ha vist desmantellat completament de
personal; i, a més, un conseller d’Ordenació del Territori que hi va haver deia als seus
inspectors que no entressin a segons quins ajuntaments de Menorca; vostès van desmantellar
l’única eina que hi havia per actuar en sòl rústic a Menorca; vam poder tenir molts d’errors,
anteriorment, però mai, mai, vam desmantellar l’única eina que teníem en sòl rústic, que era
aquest Consorci; tal vegada no vam ser prou àgils, i li contestaré ja, Sra. Noval, quant a quina
és la fórmula; jo estic molt tranquil: la fórmula és la prevista en el Pla territorial insular, que va
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determinar que s’ordenessin aquells nuclis que, provenint, algunes parts, d’il·legalitats,
podien tenir una resolució mancomunada i compartida quant a totes les parcel·les, com són
els nuclis rurals i els hortals d’oci; aquesta és la fórmula que el Pla territorial insular
argumenta, i tots l’hauríem de posar en marxa, i no la fórmula de les legalitzacions
individualitzades. Aquest govern, igual que el govern que hi ha en el Consell Insular de
Menorca, defensa tornar a models d’ordenació compartida dels nuclis rurals i no a les
legalitzacions individualitzades, que, com bé deia la Sra. alcaldessa, a l’anterior intervenció,
impliquen que tu, individualment, ves fent, que ja hi haurà qualque norma que et legalitzarà
les obres; aquest és l’error en el qual no volem caure; i totes aquelles qüestions
individualitzades que, efectivament, van néixer de la il·legalitat i no troben un acomodament
compartit o grupal, com els nuclis rurals o els hortals d’oci, a mi no em fa res defensar que són
edificacions que queden fora d’ordenació, només faltaria: provenen de la més absoluta
il·legalitat; i la Llei del sòl diu que el lògic és que aquell terreny torni al seu estat originari; i
crec que el Pla territorial va fer la passa suficient perquè moltes d’aquestes il·legalitats es
poguessin reconduir a través de nuclis rurals i hortals d’oci, i aquesta és la fórmula compartida
que crec que hauríem de poder defensar tots. I la darrera reflexió Sra. Noval: increïble que
digui que la solució del departament d’Urbanisme sigui la d’ augmentar el personal perquè
informi les llicències; quan nosaltres vam arribar a aquest Ajuntament, fa sis mesos, la plaça
d’arquitecte estava sense consignació pressupostària, de manera que, a posta, no es podia
cobrir; per tant, aquí no hi podia haver un tercer arquitecte. La Sra. Noval, responsable de
l’àrea d’Urbanisme, va consentir que es llevés la consignació pressupostària de la plaça de
l’arquitecte que va anar a cobrir una plaça d’arquitecte al Consell Insular de Menorca; aquest
equip de govern, en els pressupostos del 2016, hem tornat a dotar pressupostàriament
aquesta plaça d’arquitecte. Sra. Noval, n’ha dit algunes de molt grosses, però és increïble que
vostè, amb la responsabilitat que tenia quant al departament d’Urbanisme, no defensés
justament una cosa tan senzilla com dotar pressupostàriament aquesta plaça; que no la
volien cobrir?, d’acord; però fins i tot llevar la consignació pressupostària em sembla increïble;
no sé què hagués passat si aquella persona titular de la plaça hagués tornat al seu lloc de
feina originari; però, en tot cas, el “traje” devia ser gros, al departament d’Urbanisme. Per tant,
feina molta, des de l’absoluta tranquil·litat que segur que vostè, Sra. Noval, o vostès, com a
Partit Popular, podran demanar al Consell Insular quines són aquestes qüestions; i segur que
s’obriran els processos de transparència i participació que siguin necessaris per tal d’intentar
que aquesta Norma territorial o la modificació del Pla territorial surti amb el màxim consens
possible, més que res perquè aquests governs progressistes ja tenen certa experiència quant
a arribar a acords en el que és aprovar un Pla territorial, com va passar en el 2003.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.45 hores del dia 25-022016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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