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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 31 - 03 - 2016
=====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

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

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sr. Rafael Muñoz Campos
(Excusen la seva absència)

(PP)
(ARA MAÓ)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 31-032016, 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
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primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Actes anteriors
S'inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a les
actes de les sessions anteriors, realitzades els dies 28 de gener i 25 de febrer de 2016.
Quant a l’acta de dia 25 de febrer de 2016, la Sra. Reynés sol·licita que consti en acta que el
recés que es va fer durant la sessió plenària va ser per registrar d’entrada la proposta conjunta
presentada pels grups municipals Ara Maó, PSOE, PP i C.Me, relativa a la celebració del Dia
Internacional de la Dona (Exp. SG3216MC0008).
La Sra. secretària diu que, atès que el recés el va acordar la Sra. alcaldessa, és a ella a qui
pertoca decidir si fer constar en acta el que sol·licita la Sra. Reynés.
La Sra. alcaldessa diu que no hi ha cap inconvenient perquè es faci constar en acta el que ha
sol·licitat la Sra. Reynés.
Sense més rectificacions, s'aproven les actes anteriors per unanimitat dels 19 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, d'un decret d'Alcaldia de
modificació de crèdit, que és de transferència de crèdit, que es transcriu a continuació:
Exp. SG4116MC0006
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

Import

CM1 1610 6270011 FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ (RC-198)

-25.000,00

Total Altes
CM1 1610 7800311 FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA

-25.000,00

Total Baixes
Maó, 19 de febrer de 2016
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L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
3. Donar compte de decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost
municipal de l'exercici 2015 (Exp. SG4016JC0004)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del decret d’Alcaldia, de data 29
de febrer de 2016, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Maó
corresponent a l’exercici 2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la documentació que forma l’expedient de liquidació del pressupost corresponent a
l’exercici de 2015 i en particular l’informe d’intervenció;
DECRET:
L’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2015, que en resum
ofereix els següents resultats:
El resultat pressupostari
RESULTAT PRESSUPOSTARI

import €

1
2
3
4
5
6

Drets reconeguts (+)
Obligacions reconegudes (-)
Resultat pressupostari (1-2)
Desviacions positives de finançament (-)
Desviacions negatives de finançament (+)
Despeses finançades amb RTDG (+)

30.506.171
30.911.902
-405.731
-232.126

8

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6)

3.046.316

3.684.174

El romanent de Tresoreria
1-Fons líquids
2-Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
( - ) cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
3-Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent

3.559.556
13.915.437
3.401.087
10.410.074
531.626
427.349
3.411.719
1.580.703
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(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
( - ) pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva

30.695
1.808.451
8.130

I- ROMANENT DE TRESORERIA (1+2-3)

14.063.274

II- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

8.032.554

III- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV - ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I - II - III)
Maó, 29 de febrer de 2016

232.125
5.798.595

L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons”
4. Ordenança municipal núm. 27, reguladora del preu públic per a visites i altres serveis
i activitats al Centre d'Art i d'Història Hernández Sanz, a l'edifici Ca n'Oliver. Aprovació
inicial (Exp. SG4216MZ0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
1. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora del preu públic per visites i altres serveis i
activitats al Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz, a l’edifici Ca n’Oliver, segons el text que
consta a l’expedient.
2. Aprovar les tarifes recollides a l’annex i que són les següents:
A. TARIFES ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER VISITES A L’EDIFICI DE CA N’ OLIVER
Concepte
Visita exposició permanent i temporals, de l’1 de maig al 31 d’octubre

Import €
5

Tarifes reduïdes
1r) Entrades gratuïtes:
a) Menors de 10 anys.
b) Grups d’estudiants que participin en les campanyes educatives promogudes per
l'Ajuntament.
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c) Visites organitzades per entitats sense ànim de lucre, prèviament autoritzades i
concertades amb l'Ajuntament.
d) Professors, investigadors, monitors i guies turístics, en l'exercici de les seves funcions,
que acreditin aquesta condició mitjançant carnet o document oficial.
e) Membres d'associacions locals, nacionals o internacionals de museus (ICOM, ICOMOS,
associacions d’amics dels museus, Fons cultural Hernández Mora etc.), que acreditin
aquesta condició mitjançant carnet o document oficial.
f) Persones en situació d'atur que acreditin aquesta condició mitjançant la
documentació pertinent
g) Visites que es produeixin en els dies que l'Ajuntament declari prèviament d'entrada
gratuïta i, en concret, els següents dies:
 Les visites entre l’1 de novembre i el 30 d’abril
 Les visites en diumenge
 El dia 18 de maig. Dia Internacional dels Museus
 El dia 5 d'octubre. Aniversari de l'adquisició de Ca n'Oliver
2n) Tindran una reducció del 50%:
a) Majors de 65 anys, que acreditin aquesta condició mitjançant el Document Nacional
d'Identitat o document adient.
b) Titulars del Carnet Jove, carnet d'estudiant o els seus corresponents internacionals, que
acreditin aquesta condició mitjançant el carnet corresponent.
c) Famílies nombroses i famílies educadores que acreditin aquesta condició mitjançant el
corresponent carnet.
d) Abonaments conjunts amb altres equipaments culturals.
3r) Tindran una reducció del 25% les visites concertades i organitzades mitjançant la
col·laboració d'operadors turístics, empreses hoteleres o de comercialització de productes
culturals o d'oci; tot això sense perjudici que, mitjançant la signatura de convenis específics,
poguessin acordar-se condicions diferents atenent a les circumstàncies concurrents en cada
cas.
B. TARIFES ORDENANÇA PREU PÚBLIC PER A ALTRES SERVEIS A L’EDIFICI DE CA N’OLIVER
Concepte
Ús de sala d’actes - Import per hora d’ocupació
Ús del pati interior - Import per hora d’ocupació
Ús de l’immoble - Import per hora d’ocupació
Drets per ús comercial de les imatges murals de l’edifici - Import per
cada reproducció de la imatge
Drets per ús comercial de les imatges de les col·leccions artístiquesImport per cada reproducció de la imatge
Drets per ús comercial de la imatge de l'edifici o de qualsevol dels seus
elements o instal·lacions - Import per cada reproducció de la imatge
Venda de publicacions: llibres, postals, làmines i altres objectes de
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merchandising- Import preu de cost, incrementat en un percentatge i
arrodonit a l'alça fins a la següent fracció de 5 cèntims

cost més
10 %

Sense perjudici de l'anterior i per raons fundades d'interès general, l'Ajuntament podrà
acordar cessions gratuïtes i puntuals d'ús de les instal·lacions, en favor d'altres institucions,
entitats sense ànim de lucre o altres persones físiques o jurídiques, en les condicions
prèviament concertades amb l'Ajuntament.
3. La present ordenança es començarà a aplicar, un cop aprovada definitivament, prèvia
publicació definitiva en el BOIB, de conformitat amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/85,
reguladora de les bases de règim local.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS DEL PSOE: L'any 2005, l'Ajuntament de Maó va adquirir l'immoble conegut com Ca
n'Oliver, amb l’objectiu clar de mantenir i recuperar aquest edifici d'alt interès artístic i
arquitectònic, i posar-lo a la vista i disposició de tots els residents i visitants. Després de deu
anys i d’haver-hi fet unes intervencions molt importants, i que crec que han tingut un bon
resultat, l’any passat va ser inaugurat aquest Centre d'Art, que és avui en dia Ca n'Oliver, i que
es va convertint a poc a poc en un referent cultural i artístic de la nostra ciutat. El Centre està
en funcionament, la valoració del primer any és positiva i és necessari garantir el seu
manteniment, gestió i funcionament en un futur. Per aquest motiu, i com ja preveia l'anterior
equip de govern, encara que no sé si amb les mateixes condicions, s'ha treballat en
l'elaboració d'una ordenança que permeti el cobrament d'un preu públic de visita i d'ús
d'aquest espai propietat de l'Ajuntament, per contribuir a sufragar les inversions necessàries i
les despeses de funcionament, i garantir, com ja he dit, la seva viabilitat en el futur. D'aquesta
ordenança, el contingut principal de la qual es troba a l'annex llegit per la Sra. secretària,
m'agradaria destacar dos aspectes. El primer aspecte és que hem intentat que fos una
ordenança consensuada, que pugui tenir, per tant, el vistiplau dels grups de l'oposició;
després d'una reunió mantinguda amb els representants dels dos grups polítics municipals a
l’oposició, vam incorporar al text de l’ordenança propostes que ells ens van fer; per tant,
aprofit per agrair-los les seves aportacions i la seva feina positiva en aquest sentit. I el segon
aspecte que volia destacar és que aquesta ordenança s'ha fet sobre la base d’un estudi
econòmic i d’unes xifres damunt el primer any d'obertura de Ca n'Oliver; i, per tant, no és
possible tenir una visió de tendència, ni tampoc preveure quina serà la direcció del Centre
quant a les visites i a l'activitat en els propers anys. Per tant, serà imprescindible, quan acabi
aquesta temporada, el fet de procedir a la revisió d’aquesta ordenança i incorporar, si es
considera necessari, canvis de cara a l’any següent. Quant al contingut de l'ordenança,
destacar que, de moment, s'ha fixat un preu públic general de 5€, que només es cobrarà en
temporada alta, del dia 1 de maig al dia 31 d'octubre. Sobre aquests 5€, s'hi han establert una
sèrie de reduccions; dins la relació de persones beneficiàries d’entrades gratuïtes, hem de
destacar la incorporació de les persones en situació d’atur, a proposta del Sr. Gornés; destacar,
també, l’aportació del Sr. Spitzer, de reduir en un 25% les tarifes als grups turístics. També hi
havia un tema més complex, que era el de com garantir l'accés gratuït durant la temporada a
aquells residents que vulguin visitar les exposicions temporals; és veritat que no és un tema

6
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.04.2016

PLE MUNICIPAL, DIA: 31 - 03 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

senzill, però creiem que, de moment, açò es cobrirà amb un accés gratuït els diumenges, per
tal que sempre hi hagi un dia d'entrada gratuïta al Centre, durant tot l'any.
SR. SPITZER DE C.Me: Primer de tot, voldria agrair al Sr. Pons que ens hagi involucrat en el
procés de creació d'aquesta ordenança; crec que és bo que sigui una ordenança consensuada
per tots els grups. És veritat, com molt bé ha dit el Sr. Pons, que aquesta nova ordenança s'ha
desenvolupat sobre la base d’un estudi econòmic un poc especulatiu, perquè realment no
tenim dades de base a les quals fonamentar l'estudi de costos; i, com ja sabem, serà un servei
deficitari. Nosaltres creiem, com ja hem dit en diverses ocasions, que és fonamental la
participació del Consell Insular, com ja s’està fent amb el conveni que hi hem signat; però,
com vam dir a la reunió del Patronat, consideram que és important que el Consell Insular
complesqui la cessió de personal que té signada amb nosaltres. A la reunió va quedar reflectit
que, des del Consell Insular, no es veia viable el fet de proporcionar una segona persona,
malgrat en el conveni figura que el Consell Insular ens ha de cedir dues persones; els seus
representants ens van dir -igual que va passar l’any anterior- que només ens cedirien una
persona; per tant, aquesta segona persona va quedar un poc en la incertesa. La gestió de
l’espai per a exposicions temporals és complicat, i necessitam personal; per tant, crec que és
molt importat que el Consell Insular complesqui el seu compromís i ens cedesqui aquesta
segona persona. Després, a efectes de valoració, crec que hem d'esperar a l'any que ve, que ja
tindrem dades reals quant a visites, per poder veure l'impacte i si hem estat encertats o no
quant a l’estudi de costos. I, com també vam dir a la reunió, nosaltres sí creiem que és molt
important cercar una solució per poder oferir una xarxa d'entrada unificada. Crec que tots
estem d'acord que seria molt bo tenir una xarxa única, amb una única entrada, per poder
visitar diferents espais culturals; sé que hi ha espais culturals que depenen de diferents
organitzacions, però crec que és un tema quant al qual es podria cercar una solució. A part
d’açò, poca cosa més cal afegir-hi; i, evidentment, votarem a favor.
SR. GORNÉS DEL PP: Jo també vull agrair la deferència que ha tingut el Sr. Pons quant al fet
d'intentar consensuar aquesta ordenança; és cert que s'han recollit algunes de les aportacions
que hem fet els diferents grups, però, damunt de tot, a nosaltres, i així ho vam deixar clar a la
comissió informativa, ens queda el dubte del preu final. El Sr. Pons, en la seva exposició, ha
semblat que deia que recollia la feina feta per l’anterior equip de govern quant a aquesta
ordenança; ara bé, jo vull deixar constància que nosaltres vam valorar el fet d’establir una
ordenança per llogar els espais d’aquest edifici, perquè s'ha de poder regular de qualque
forma l'ús comercial que determinades persones o entitats vulguin fer d'aquest espai. Ara bé,
quant al preu de l’entrada, nosaltres, tenint en compte les visites rebudes fins al mes de juny,
vam veure que s’obtindrien molt pocs ingressos, i ni tan sols vam plantejar l’establiment
d’una ordenança amb un preu públic per entrar, perquè, des del punt de vista econòmic,
aquests ingressos no feien bullir l’olla quant a la gestió d’aquest centre, i pensàvem que
s’havien d’obrir altres portes, en aquest sentit; sí que vam pensar a establir un preu públic,
com ja he dit, quant al lloguer dels espais d’aquest immoble. Per tant, el dubte principal que
tenim no és tant quant al fet que s'hagi de cobrar una entrada --ens sembla bé que no es
cobri i ens sembla bé que es cobri--, sinó que es cobri d'una forma ponderada o equilibrada
respecte a la situació de la ciutat i del que és Menorca, i del benefici social i cultural que se'n
pugui obtenir. 5 euros per entrar en aquest museu significarà que és el museu més car de
Menorca, actualment. 5 euros, com ja vaig dir a la comissió informativa, no els cobra ni el
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Museu Arqueològic Nacional; sí que cobren altres preus molt més elevats el Museu del Prado,
14 euros; el Museu Reina Sofia, 8 euros, i 4 euros per entrar a les exposicions temporals; el
Museu d'Art Contemporani de Catalunya en cobra 10, però l’entrada val per a un mes, o bé
ven una entrada per 15 euros que val per a tot l'any; el Museu d'Art Modern, que és un poc
semblant quant a temàtica, en cobra 9; el Museu Cerralbo, que és molt semblant al Museu
Hernández Sanz, encara que molt més gran, cobra 3 euros, amb una entrada reduïda d’1,5
euros. És a dir, hi ha una variabilitat important en aquest sentit, i cada centre és lliure
d’establir uns preus o uns altres. Vostès fan una estimació de recaptació, per a l’ any 2016, de
50.000 euros; és a dir, 10.000 entrades a 5 euros, i nosaltres pensam que és una estimació
excessivament optimista, que ens du a pensar que s’ha fixat aquest preu públic per
compensar, de qualque manera, o per quadrar, les despeses que té el centre; certament, açò
és legítim fer-ho, però, si nosaltres mateixos feim “trampes” quant a les previsions, de qualque
manera no acabam d’actuar amb l’eficiència que els ciutadans ens demanen. Per tant, aquest
és el principal dubte que tenim quant al fet de donar el nostre vot positiu a aquesta
ordenança, que no acaba de quadrar amb el perfil de la ciutat, ni de Menorca. Vull recordar,
per exemple, que el Museu de Menorca, museu estatal amb unes col·leccions molt més
extenses, cobra 3 euros, perquè l'objectiu no és tant el de recaptar una entrada per
compensar unes determinades despeses, sinó el d’oferir un servei cultural i social a la ciutat i
als visitants. Establir aquest període de temporada alta i baixa implicarà, per exemple, que els
menorquins, per dir-ho de qualque forma, concentrin les seves visites durant l'hivern, i que, si
hi ha exposicions temporals durant l'estiu, de qualque manera, només hi puguin anar els
diumenges, com ha dit vostè, Sr. Pons; i clar, açò suposarà un handicap respecte l'atractiu que
pugui tenir el centre. Per altra banda, no és només l'aplicació del preu públic, sinó que
pensam nosaltres que també s'han de tenir en compte les activitats que s'hi puguin dur a
terme; està molt bé fer exposicions temporals, però també s'ha d'eixamplar un poc més el
ventall d'activitats; seria, crec jo, una bona idea recuperar el programa de la Peça del mes, que
vostès han deixat de dur a terme, que no tenia absolutament cap cost i que tenia un cert
ressò; aquesta actuació mensual només requereix un poc de dedicació i d’organització,
perquè les persones que venien a fer l'explicació ho feien de forma totalment gratuïta; a base
d'idees d'aquest tipus, crec jo que es pot donar contingut i fer atractiu aquest espai,
especialment per al públic menorquí o maonès, més enllà del que pugui ser la visita del
centre. Tot açò fa que el nostre vot sigui el d’una abstenció, que vol ser positiva, a l’espera,
com ha dit el Sr. Spitzer, de veure el resultat final al cap de l’any. Així mateix, com ha dit el Sr.
Spitzer, crec que és important afermar la col·laboració del Consell Insular, perquè així està
establert al conveni, i açò, de qualque manera, ens donarà aquesta seguretat per poder seguir
avançant i per donar la rellevància cultural que tots desitjam per a aquest centre.
SR. PONS DEL PSOE: Començaré contestant al Sr. Gornés; la veritat és que, de dubtes sobre el
preu final i sobre quina serà la valoració una vegada acabada la temporada de posada en
funcionament d'aquesta ordenança, nosaltres també en tenim; per tant, quasi li diria, Sr.
Gornés, que són dubtes compartits; nosaltres ens hem centrat en aquest estudi econòmic que
contempla o preveu 10.000 visites; és cert que no totes es cobraran a 5 euros, però, durant el
primer any hi, ha hagut 15.700 visites; per tant, no ho és a l'alça; com he dit, no hi ha cap
tendència que ens permeti fer una previsió més fiable, però, com mínim, a l'alça crec que no
ho ha estat. Durant els dos primers mesos, hi va haver 4.000 visites, perquè, evidentment,
aquest centre va despertar un gran interès; i, per tant, si als 15.000 visitants els llevem les
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4.000 visites inicials, que podria ser que no es repetissin enguany, restarien 11.000 visites; ja
veurem com hem estat, de realistes; ja en farem una valoració posterior. Per tant, sí que li puc
dir, Sr. Gornés, que no s'ha fet l'ordenança pensant en equilibrar, perquè, tot i l'ordenança, no
equilibram; vull dir que no ha estat aquest l'objectiu; i quan deia allò de recollir la feina feta,
he de matisar que vostès tenien previst fer una ordenança, però que, si l’haguessin fet, és
evident que hauria estat diferent. Quant al fet de cercar altres vies de finançament, ho estem
fent; és cert que, fins fa un any, Ca n’Oliver era un edifici que estava en obres, i açò suposava
fer-ne un seguiment, suposava una feina; ara ja és un centre actiu, i, al gran volum de feina
que hi ha a l’Àrea d’Arxiu i Patrimoni, i vostè ho sap, Sr. Gornés, perquè en va ser responsable,
s’ha afegit aquesta nova feina; per tant, es va fent tot el que es pot; el volum de feina ha
crescut molt i es va fent tant com es pot. Quant a la Peça del mes, per exemple, tenim voluntat
de continuar-la, perquè era una bona iniciativa, i la posarem en marxa just puguem. Arran de
les comparacions que ha fet, Sr. Gornés, jo no sé si els centres que vostè ha comentat cobren
tot l’any o només per temporada; és cert que nosaltres, respecte d’alguns visitants, cobrarem
més, però només cobrarem una temporada, i permetrem que la gent de Menorca hi
accedesqui gratuïtament tot l'any; tal vegada d’aquí vuit mesos li diré que tenia raó quant a
algunes coses, Sr. Gornés, i, per tant, posarem en marxa els canvis que siguin pertinents. Dir al
Sr. Spitzer que aquest, com molts, és deficitari, i que és difícil que determinats serveis siguin
autosuficients; i, en matèria cultural, encara més. Certament, la implicació del Consell Insular
amb Ca n’Oliver seria bo que fos millor, per tal de donar un millor servei. Jo crec que la
valoració també l'haurem de fer de manera conjunta, una vegada haguem acabat aquesta
temporada. I, quant al que ha comentat el Sr. Spitzer en relació a la xarxa de les entrades
unificades, dir que la primera porta que vam anar a tocar va ser la del Museu de Menorca; i em
consta que el Sr. Gornés ja ho tenia previst, o ja ho havia iniciat; ara bé, justament el Museu de
Menorca, enguany, està en obres, i no cobrarà entrada; per tant, enguany ja no farem una
entrada combinada, perquè la seva serà gratuïta; sí que ho seguirem plantejant amb altres
equipaments i de cara a l'any que ve, amb el Museu de Menorca.
SR. SPITZER DE C.Me: Quan he dit que el servei era deficitari, dir que som conscient que
determinats serveis han de ser deficitaris quant a certs aspectes. Estic d’acord amb el Sr.
Gornés quant al fet que posar una entrada a un preu de 5 euros és un poc arbitrari, sobretot
amb les dades que tenim, que són especulatives; no tenim cap dada de base. Sí que defensam
el fet d’establir una entrada conjunta per a diferents espais culturals de Maó o d’altres
municipis, perquè establir una entrada de 5 euros només per visitar Ca n’Oliver pot semblar,
tal vegada, ponderativament car. Estic d'acord que hem d'esperar a veure el resultat de les
visites; jo també vaig dir a la comissió informativa que vendre 10.000 entrades a 5 euros cada
una era ser optimista; però entenc que eren dades especulatives, sabent que el resultat serà
deficitari. Quant a la relació amb el Consell Insular, tots voldríem que fos millor, però jo em
referia al punt concret del personal; crec que hem d’insistir en el fet que complesquin el
conveni que està signat.
SR. GORNÉS DEL PP: Entenc les reflexions que ha fet el Sr. Pons; m'alegra, en certa manera,
compartir-les i que hagi comprès una mica la feina que s’havia fet. Quan un es planteja una
mesura així, intenta mirar cap al que té més a prop; el Museu de Menorca, per exemple, que
és una institució que està més o manco consolidada, que, ho torn a dir, cobra 3 euros i que té
de l'ordre de 13.000 o 14.000 visitants a l'any, comptant-hi els grups escolars, que són molts;
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és pràcticament un terç; és a dir, si feim aquesta projecció, no sé si serà possible arribar a
aquesta xifra; no sé si els 5 euros faran que hi hagi manco gent que hi vulgui entrar, perquè,
fins i tot, quan parlam de cultura, si és gratis, a vegades ja costa. Ja saben vostès el que ha
costat aquest estiu que la gent pugui arribar fins al centre; i, si posam 5 euros d’entrada, tal
vegada haurem de fer feina, per altra banda, per comunicar i vendre molt bé les virtuts que té
la visita d’aquest espai, que són moltes.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que els objectius són compartits i són: oferir un servei cultural i
social per avançar, i també cercar l'autosuficiència i l'equilibri entre les despeses i els
ingressos. Per tant, jo crec que treballarem en aquesta línia i, en tot cas, si ho hem de revisar,
com hem dit, ho farem l’any que ve.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (5 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 7 (PP)
5. Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Aprovació inicial (Exp.
SG3616OR0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 5.4, 45.1b), 56 B b (infraccions greus) i
56 C b (infraccions molt greus) de l’Ordenança general municipal de subvencions de
l’Ajuntament de Maó-Mahón, per supressió de tota referència als vocables “polític i
reivindicatiu”, que restaran amb la següent redacció:
“Article 5. Requisits per a l'atorgament de subvencions
1. Són requisits necessaris per a l'atorgament de subvencions els següents:
a) La competència de l'òrgan administratiu concedent.
b) L'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven de la concessió de la subvenció.
c) Tramitació del procediment de concessió.
d) La fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic, en els termes previstos en
la seva normativa aplicable.
e) Aprovació de la despesa per l'òrgan competent per fer-ho.
2. A més dels requisits anteriors, serà requisit imprescindible que la fi, l'objectiu,
l'execució del projecte, la realització de l'activitat, l'adopció del comportament
singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència de la situació a
subvencionar, haurà de radicar, amb caràcter general, en l'àmbit territorial del
municipi de Maó.
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Per al cas excepcional que la circumstància subvencionada excedeixi de l'àmbit del
terme municipal de Maó, haurà de beneficiar l'interès municipal de forma directa o
indirecta, condició aquesta última que haurà de quedar suficientment justificada en
l'expedient, mitjançant informe motivat, amb caràcter previ a la seva concessió.
Queden excloses d'aquest requisit les ajudes a projectes de desenvolupament
vinculades al 0,7% que es prevegin en el programa pressupostari corresponent
d'atenció a països en desenvolupament.
3. No podran ser objecte de subvenció aquelles activitats que, tant en la seva
preparació com execució, no siguin obertes a la ciutadania en general.
4. Tampoc podran ser objecte de subvenció aquelles activitats que atemptin contra la
llibertat dels ciutadans, vulnerin la Constitució o incompleixin les lleis. En el cas que
aquestes activitats s'esdevenguin sobrevingudament a la resolució de concessió de la
subvenció, s'incoaran els corresponents expedients de reintegrament i sancionador,
de conformitat amb el que disposa aquesta ordenança.”
“Article 45. Causes de reintegrament i retenció de pagaments
1. Serà procedent el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i
l'exigència de l'interès de demora corresponent, des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els
següents casos:
a. Obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que
ho haguessin impedit.
b. Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte, o la no adopció
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. S'entendrà
particularment inclosa dins aquest apartat d'incompliment de l'objectiu que
fonamenta la concessió de la subvenció la realització d'activitats que atemptin contra
la llibertat dels ciutadans/es, vulnerin la Constitució o incompleixin les lleis a què fa
referència l'art. 5.4 d'aquesta ordenança.
c. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.
d. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documents, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la
utilització donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
e. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i persones beneficiàries, així com els compromisos per aquests
assumits, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s'han d'aconseguir els
objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
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f. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i persones beneficiàries, així com els compromisos per aquests
assumits amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan
d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el
compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de publicitat i difusió a la
documentació i propaganda del fet que l'activitat està subvencionada per aquest
Ajuntament, en els casos en què s'hagués imposat aquesta condició.
e) En els altres supòsits previstos a la Llei general de subvencions.
2. Quan el compliment per la persona beneficiària o, si escau, l’entitat col·laboradora
s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti per aquests una
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a
reintegrar vindrà determinada per l'aplicació del criteri de proporcionalitat, de manera
que la persona beneficiària percebrà el punt percentual de la subvenció equivalent al
punt percentual de compliment de l'activitat subvencionada que es determini, prèvia
incoació del corresponent expedient, per l'òrgan concedent.
3. Igualment, en el supòsit de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que superin el cost de l'activitat subvencionada, serà procedent el
reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada, així com
l'exigència de l'interès de demora corresponent.”
“Article 56. Classificació d'infraccions
A l'efecte d'aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
A) Infraccions lleus:
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en
aquesta Ordenança i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no operin com element de
graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les següents
conductes:
a. La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l'aplicació donada als
fons percebuts.
b. La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c. L'incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma
expressa a la resta de paràgrafs d'aquest article, siguin assumides com a conseqüència
de la concessió de la subvenció.
d. L'incompliment d'obligacions d'índole comptable o registral, en particular:
1. La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i registres
legalment exigits.
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2. L'incompliment de l'obligació de dur o conservar la comptabilitat, els registres
legalment establerts, els programes i arxius informàtics preceptius que els serveixin de
suport i els sistemes de codificació utilitzats.
3. El portament de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i
exercici econòmic, no permetin conèixer la veritable situació de l'entitat.
4. La utilització de comptes amb significat distint del que els correspon, segons la seva
naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
e. L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f. L'incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions establertes
a l'article 12 d'aquesta ordenança que no es prevegin de forma expressa a la resta
d'apartats d'aquest article.
g. La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.
B) Infraccions greus:
Constitueixen infraccions greus les accions o omissions considerades com a tals a la
normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable en matèria de subvencions, i,
en particular, les següents conductes:
a. L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat
col·laboradora l'obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, a què es refereix la present ordenança.
b. L'incompliment de les condicions establertes, amb alteració substancial de les
finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida. Es considerarà que
s'incompleixen les finalitats per a les quals es va atorgar la subvenció sempre que els
actes realitzats o tolerats atemptin contra la llibertat dels ciutadans, vulnerin la
Constitució o la resta de l'ordenament jurídic.
c. La manca de justificació de l'ocupació donada als fons rebuts, una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d. L'obtenció de la condició d'entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits a
les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l'haguessin impedit.
e. L'incompliment per part de l'entitat col·laboradora de l'obligació de verificar, si
escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a
l'atorgament de les subvencions, quan d'això es derivi l'obligació de reintegrament.
C) Infraccions molt greus:
Constitueixen infraccions molt greus les accions o omissions considerades com a tals a
la normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable en matèria de subvencions, i,
en particular, les següents conductes:
a. L'obtenció d'una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva
concessió o ocultant les que l'haguessin impedit o limitat.
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b. La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les
quals la subvenció va ser concedida. S'entendrà com incursa en aquest supòsit
l'aplicació de fons per a activitats que limitin la llibertat dels ciutadans o, en general,
resultin contràries a l'ordenament jurídic.
c. La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control previstes,
respectivament, al paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 11 i al paràgraf d) de l'apartat 1
de l'article 12 d'aquesta ordenança, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar
l'ocupació donada als fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
d. La manca de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així
s'estableixi, a les persones beneficiàries dels fons rebuts, d'acord amb els criteris
previstos a la corresponent convocatòria.”
SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública, amb un anunci al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de tal acord, durant el termini mínim de 30
dies, en què el veïnatge i les persones legítimament interessades podran examinar
l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. Tenint en compte, alhora,
que, dins aquest període d’informació pública s’haurà d’atorgar audiència prèvia a les
associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en el
municipi que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les finalitats de
les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.
Així mateix, dins el període d’audiència, i en compliment del que amb aquesta finalitat preveu
l’article 7.G de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona, s’haurà de sol·licitar informe
d’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
Després de la finalització d'aquest període d'informació pública i consultes amb les entitats,
s'haurà de procedir, si escau, a la resolució de les reclamacions, objeccions o observacions i
aprovació definitiva pel Ple. En cas que no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment,
l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord
exprés.
La modificació de l’Ordenança, definitivament aprovada, haurà de ser publicada en el BOIB,
de forma prèvia a la seva entrada en vigor.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Aquesta és una modificació que es proposa fer sobre l'ordenança que es
va aprovar el 20 juliol de 2013 i que afecta els paràgrafs que fan referència tant a atorgament
de subvencions, com a reintegraments, com a faltes greus. Una redacció que, en la nostra
opinió, topava amb el dret fonamental de lliure expressió; concretament posava “Que no
podien ser objecte de subvenció o s'haurien de reintegrar o serien faltes greus activitats que
incloguin originàriament o sobrevingudament actes de caràcter polític o reivindicatiu ni les que
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per qualsevol mitjà siguin utilitzades encara que sigui a títol de mera tolerància per portar a terme
aquest tipus d'actes”; nosaltres hem suprimit aquesta frase i hem deixat el que seria “totes
aquelles activitats que atemptin contra la llibertat dels ciutadans” i el que segueix, quant al qual,
per descomptat, estem d'acord. Aquesta és la modificació d’ordenança que es presenta al Ple.
SR. SPITZER DE C.Me: Com bé deia la Sra. alcaldessa, amb aquesta modificació d’ordenança es
proposa la supressió de certs paràgrafs que fan referència a la no possibilitat de subvenció
d'actes de caràcter polític o reivindicatiu. Clar, aquest paràgraf té una doble lectura: per una
banda, pot semblar que coarta la llibertat d'expressió, com molt bé ha dit la Sra. alcaldessa, i
que aquests grups, per por de perdre o d’haver de retornar una subvenció, no realitzin certs
actes; i, per altra banda, es tracta d’una eina per evitar que es facin actes polítics reivindicatius
amb doblers públics. Nosaltres som partidaris de defensar el principi de neutralitat de
l'Administració; de totes maneres, ens consta que tant abans que existís aquest paràgraf, com
des de la seva aprovació, no hi ha hagut cap acte quant al qual s'hagi hagut d'emprar aquest
mecanisme. De totes maneres, nosaltres hem de valorar què pesa més: no exercir mesures
coercitives, per possiblement evitar coartar certa llibertat d’expressió, o tenir mecanismes de
defensa perquè els doblers públics s'emprin com toca. Nosaltres pensam que l'ordenança no
coarta que es realitzin determinats actes, ni penalitza la seva realització; només diu que no es
subvencionin amb doblers públics. Com bé ha dit la Sra. secretària, les subvencions, a més,
han de ser finalistes, la qual cosa vol dir que les subvencions es donen per a alguna cosa en
concret, i, en cap cas, ha de ser un acte polític. Jo crec que, al final, el més important és que
mai s'és massa escrupolós per posar mesures de control sobre els fons públics; nosaltres
tenim la responsabilitat de gestionar prudentment aquests fons; no trob bé que s’emprin els
diners públics per a actes polítics; i, si a algú li molesta que una ordenança eviti açò, és que el
plantejament que té, quant a la utilització dels fons públics, no és correcte.
SRA. REYNÉS DEL PP: Com ja es podran imaginar, nosaltres no compartirem, per raons òbvies,
el seu criteri per modificar l'ordenança municipal, atès que vam ser nosaltres els qui vam
aprovar aquesta ordenança tal i com està. Recordar, en primer lloc, que l'Ajuntament de Maó
no va disposar d'una ordenança municipal de subvencions fins que va ser aprovada durant
l'anterior mandat, en què governava el Partit Popular; segurament, els governs del Partit
Socialista, Esquerra Unida i PSM, que van governar anteriorment, igual que governen ara,
encara que maquillats sota l'embolcall d'una agrupació d'electors, es trobaven més còmodes
dins un marc més difús i sense les constriccions que els podria provocar una ordenança que
va redactar i dur a aprovació el Partit Popular; a més, vull recordar, perquè és molt important,
que aquesta ordenança va ser aprovada inicialment i definitivament per unanimitat de tot el
consistori, havent-hi el Partit Socialista, encapçalat pel Sr. Tur, com a únic partit polític a
l’oposició. Certament, avui duim camí de repetir el debat que ja es va produir en els debats
dels plens d'abril i de juny de 2013, quan es va aprovar provisionalment i definitivament
l'ordenança. El que sí que vull recordar és que a l'aprovació inicial vam tenir el suport del
Partit Socialista, on el Sr. Tur va dir textualment: “Per altra banda, l'única crítica que feim a
aquest expedient és el retard en la seva aprovació“; així, idò, pel que es referia a aquest punt,
no va obrir boca, no va dir res; sembla o bé que no havien llegit a fons el que deia en concret
el punt 4 de l’ article 5 de l’ ordenança, que ara proposen modificar, o bé que no els semblava
tan malament; qüestionant sí, per altra banda, quan cobrarien les entitats les seves
subvencions; i, mirin per on, van cobrar abans de final d'any; i, després, les dinàmiques de
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pagament van canviar molt, a causa de la labor realitzada per l'equip de govern del Partit
Popular, de prioritat de pagament d'ajuts socials, de proveïdors i de subvencions, tant a
associacions de veïns, com a entitats socials, esportives, culturals; i bé, podria aquí rallar de
l'herència rebuda i de quin era l'estat de pagament de les subvencions quan governava el Sr.
Tur. Quan vam arribar a l'exposició pública es van presentar tres al·legacions per part de tres
entitats: GOB, Associació de Malalts d'Alzheimer i Cáritas; i el Partit Socialista no va presentar
cap al·legació; i únicament en el ple va anar a remolc de les al·legacions presentades, que he
de dir, com incís, que eren totes tres iguales; per tant, orquestrades; el Partit Socialista es va
limitar a defensar les al·legacions presentades i, així i tot, una vegada rebutjades les
al·legacions i davant la impossibilitat, com li va indicar, Sr. Tur, la Sra. secretària, prèvia petició
seva d'aprovar una ordenança per trams o sectors, amb votacions separades, va continuar
votant a favor de l'aprovació definitiva de l'ordenança; va votar a favor de l'aprovació
definitiva de l'ordenança, Sr. Tur. Per tant, la modificació avui proposada és un autèntic
despropòsit que no té cap altra finalitat, com ja ve sent habitual, que desfer el que ha fet el
Partit Popular i, òbviament, atendre les peticions, via al·legació, que en el seu dia va fer el
GOB, al qual li preocupa, i molt, no poder tenir un caràcter polític i reivindicatiu, i acollir-se a
les subvencions; per altra banda, cal tenir en compte la vinculació que pugui tenir o pugui
haver tingut la Sra. Juanola amb aquesta associació. El Partit Popular no té cap recel a la crítica
i a la reivindicació política, ben prou que n'hem viscut i suportat per part d'algunes entitats o
persones vinculades a partits polítics que ara estan en silenci, ara estan tranquil·les, perquè
tenen dalt la Sala un govern d'esquerres radical; i algunes d'elles, que ara tenen fins i tot
responsabilitats de govern, entenen molt bé que no té res a veure ser a l'oposició o estar
governant; i, d'alguna manera, ara sí entenen algunes decisions preses amb anterioritat pel
Partit Popular. Es va incloure el paràgraf que ens ocupa en atenció a alguns casos on s'ha fet
una utilització no deguda d'associacionisme social amb finalitats polítiques. Recordar, en
aquest sentit, que l'ordenança, com ja vam manifestar en el moment d’aprovar-la, es va
fonamentar en una ordenança de subvencions aprovada en el seu dia per l'Ajuntament de
Pamplona; i crec que tots tenim ben present, encara que vostès segur que ho negaran i, fins i
tot, s'espantaran, la utilització de forts graus de finançament i, per tant, de manipulació de
diferents entitats per part de la Generalitat Catalana, per greixar i engreixar la reivindicació i
mobilització social de la via independentista, per citar un exemple suficientment il·lustratiu,
que tots coneixem. Però la pregunta és: de què es tracta, de prevenir o de curar?; nosaltres
tenim molt clar que, igual que la política sanitària, la prevenció no és tan sols fonamental, sinó
que és molt millor que haver de curar; en aquest mateix sentit vam actuar nosaltres, sense
que açò hagués de representar cap tipus de restricció a l'activitat social i a l'activitat política; i
és cert que a Menorca no hem tingut casos tan greus com els catalans o els partits de Navarra
o el País Basc, “pero haberlos haylos”; i, malauradament, molt ens temem que, en un futur, es
puguin incrementar. Per tant, tal i com ja els he dit al començament de la meva intervenció,
votarem en contra d'aquesta modificació.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que no s’ha de repetir el debat que es pugui haver fet en altres
èpoques, en anys anteriors, amb altres equips de govern; estem, avui, amb aquest equip de
govern fruit d'un consens de dues forces polítiques progressistes, que entenen que han
d'avançar en política i han d'aprendre a gestionar els béns públics d'una altra manera, perquè
els ciutadans així ho estan demanant, els resultats electorals així ho demostren; per tant, no
entrarem a debatre qüestions passades, ni molt manco. L'objectiu d'aquest equip de govern i
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l'objectiu d'aquesta modificació és el de garantir els drets constitucionals i el dret de llibertat
d'expressió; i per açò mantenim que sempre s'han de respectar les llibertats individuals dels
ciutadans i que no hem de vulnerar la Constitució; per tant, açò queda fora de tot dubte; jo
crec que també està bé recuperar un poc el sentit de les paraules, perquè la paraula política
prové del grec polis i significa ciutat, i és etimològicament tot allò que té a veure amb la
ciutadania i amb les seves preocupacions; i el Diccionari de la Llengua Espanyola diu de
política: “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con
su voto o de cualquier otro modo”, i jo crec que està bé reivindicar aquesta accepció de la
paraula política, perquè política ho és tot, qualsevol persona que opina de la seva ciutat, de
les seves activitats, en un sentit o en un altre, fa política. Les entitats, associacions que es
mouen, amb algunes de les quals he estat vinculada i hi seguesc estant, per convicció, i me’n
sent molt orgullosa, quan opinen, estan fent política; però aquesta política no és política de
partit, que és un altre tema. L’opinió ciutadana és fer política; i, com més opinin els ciutadans,
més avançarem en aquesta societat; per tant, per a nosaltres, el fet d’eliminar aquesta frase,
que vulnera, en la nostra opinió, el dret d'expressió, era un deure que teníem no només amb
entitats que, per a segons qui, poden ser considerades sospitoses, sinó també amb altres
entitats gens sospitoses, com pot ser Càritas, que també va presentar al·legacions en aquest
sentit. Per tant, jo crec que l'objectiu d'aquest equip de govern és clar; matisar al Sr. Spitzer
que els recursos econòmics, efectivament, s’han de gestionar amb molta cura, però hem de
recordar que els pressupostos públics no són de cap opció política, ni de cap equip de
govern, són de tots els ciutadans que, amb la seva contribució a través dels impostos, aporten
aquest granet de sorra perquè, després, les administracions el gestionin amb igualtat de
condicions per a tothom.
SR. SPITZER DE C.Me: Estem d’acord que els pressupostos no són propietat de ningú. El que
nosaltres deim és que tenim una ordenança de subvencions i un mecanisme per assegurar
que una subvenció tengui un caràcter finalista, és a dir, que s’empri per a allò que s’ha
atorgat, i estem d’ acord que no s’han d’emprar els diners públics per a actes polítics ni
reivindicatius, de conformitat amb la concepció de política que tenim, no conforme a la
concepció acadèmica que ha exposat la Sra. Juanola. En cada cas s’ha d’estudiar el que és un
acte polític i reivindicatiu, no és aquesta una ordenança que s’apliqui a la brava; em sembla
adequat el fet de tenir un mecanisme per evitar que s’emprin malament els diners públics;
estem d’acord que no s’emprin els diners públics per a actes polítics; no veig res de dolent
quant a açò. En cap cas aquesta ordenança prohibeix que algú manifesti la seva ideologia, no
està coartant la llibertat d’expressió; si un vol organitzar un acte polític, cap problema, però
no ho ha de fer amb doblers públics.
SRA. REYNÉS DEL PP: Vostè, Sra. alcaldessa, diu que no hem de mirar enrere, però, a vegades,
hem de poder mirar enrere per poder explicar algunes coses que es van haver de fer; és a dir,
quan un pren mesures que, a vegades, no són populars, però que són necessàries, perquè, si
no, no es pot tirar endavant amb un pressupost o amb un pagament de deute a proveïdors;
s'ha de poder explicar i s'ha de mirar cap enrere, només faltaria. Per tant, com vostè deia, Sra.
alcaldessa, i com molt bé ha explicat quant al que diu el Diccionari de la Llengua Espanyola
quant al que vol dir política, aquí feim política, miram cap enrere i feim el debat polític que
nosaltres consideram que hem de fer com a Partit Popular. Per altra banda, sembla que vostès
es volen convertir en els únics defensors de la llibertat política i d'expressió; i jo crec que si
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vostès d'alguna cosa són defensors i mestres és de la manipulació política interessada, i ho
vam veure, sobretot, en la campanya electoral amb el tema dels menjadors escolars o amb el
tema dels desnonaments; en aquests moments, no n'hem sentit a xerrar més, dels menjadors
escolars o dels desnonaments; açò només s'empra per a la campanya electoral; i, quant a açò,
no hi poden renunciar, perquè és igual que amb la pujada d'impostos: vostès ho duen dins el
seu ADN, intentant aconseguir mitjançant el que és la mobilització i la reivindicació el que, en
moltes ocasions, i els temps actuals són especialment il·lustratius al respecte, no els han donat
les urnes. I li vull recordar, Sr. Tur, vostè que tant es preocupava pel que era la rapidesa en
l'abonament de les subvencions quan nosaltres governàvem, que vostè, precisament, no era
un mestre en la celeritat quant a pagament, tot i que les subvencions eren aprovades
ràpidament pel fet de ser nominatives, a les quals no tothom podia accedir, perquè eren
donades a dit; quan el Partit Popular va canviar aquest fet, qualsevol entitat social podia
demanar una subvenció, perquè hi havia concurrència pública; aquí hi ha la diferència entre
vostès i nosaltres; per tant, sí que tal vegada es concedien ràpidament les subvencions, però
d'açò al fet que es paguessin ràpidament hi havia molta diferència; i, si ens traslladam a
l'actualitat, tal vegada ens passarà exactament el mateix, perquè, mentre estiguem en el
procés d'aprovació inicial de la modificació, exposició pública, presentació d'al·legacions i
aprovació definitiva, veurem quant de temps passa i quant de temps estaran les entitats a
cobrar les subvencions; aquest mateix argument va emprar, en el seu dia, el Sr. Tur; no dic res
que ell no hagués dit. I el més lamentable, i que demostra quin és el seu tarannà, és que ni tan
sols es molesten a presentar amb la modificació de l'ordenança un nou pla estratègic de
subvencions, com el que es va aprovar en el seu moment juntament amb l'ordenança; vostès
fan seu el que nosaltres vam aprovar, perquè segur que ho consideren un simple tràmit, igual
com van fer amb anterioritat, quan l'anaven prorrogant tàcitament, any rere any; i, si no se'n
recorden, es va aprovar per als anys 2005 i 2007, i el van mantenir fins que el grup del Partit
Popular, en el 2013, en va redactar un de nou. No sabem si és que tenen molta feina, si és que
tenen altres prioritats, encara que el poble no les vegi materialitzades, o si és per incapacitat;
les entitats maoneses, amb les subvencions nominatives, continuaran rebent la mateixa
quantitat que rebien quan governava el Partit Popular, tot i que el Sr. Tur, quan nosaltres
governàvem, va anunciar de forma apocalítpica que, amb aquelles aportacions i aquella
gestió, es condemnava a la desaparició el teixit associatiu de la nostra ciutat, que, de fet,
continua tan viu i actiu com sempre, perquè el poble és savi i no està a l’espera del que li
pugui donar el polític de torn de dalt la Sala. Per tant, com hem anunciat anteriorment, no
donarem suport a la modificació d'aquesta ordenança.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres estem d'acord que el debat és polític, en aquesta sala;
reivindicam les diferents possibilitats d'exercir el dret a la política; i recordam que l'acció de
govern és de quatre anys, que el programa electoral i les accions que es van dir en campanya
electoral tenen tres anys grossos, encara, per endavant, que s'està avançant en tot allò que té
relació, sobretot, amb el tema social i amb el tema econòmic, i que, per tant, açò serà la feina
que anirem fent durant aquest temps, perquè és el nostre compromís amb els ciutadans i els
resultats es veuran una vegada hagi passat aquest període.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR: 11 (5 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (7 PP i 1 C.Me)
6. Designació d'un representant polític dins l'associació europea Ruta europea del
queso (Exp. SG7015CT0018)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i
Festes, s’acorda:
Nomenar com a representant polític de l’Ajuntament de Maó a l’Associació Europea “Ruta
Europea del Queso” la Sra. María Membrive Pons, regidora de Comerç i Turisme.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Únicament per comentar, com ja es va dir a la Comissió Informativa, que
aquest era un nomenament, un tràmit que s'havia de fer; és cert que aquesta Ruta Europea
del Queso va ser impulsada en l'anterior mandat i que la Sra. Reynés n’era la representant
municipal. Encara no s’havia nomenat representant municipal en aquesta Associació i,
independentment del camí que acabi agafant, convé assistir-hi amb totes les garanties de
disposar d’un nomenament públic aprovat pel Ple. De fet, d’aquí poc temps es realitzarà una
assemblea anual. Proposam nomenar la Sra. Maria Membrive, regidora de Comerç i Turisme,
com a representant municipal en aquesta entitat.
SR. SPITZER DE C.Me: Aquest és un tràmit administratiu; ens sembla completament lògic que
la representant municipal en aquesta associació sigui la regidora de Comerç, Sra. Membrive; i,
efectivament, quan arribi el moment i haguem d'estudiar la memòria d'activitats i què passa
amb aquesta ruta, opinarem al respecte.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
7. Sol·licitud de superació de l'estàndard d'alçada màxima de l'edificació, al solar situat
a l'av. Vives Llull, núm. 12, del terme municipal de Maó-Mahón, referència cadastral
9462519FE0176S0001UO (Exp. CM2115SV0035 - CM2115LO0093)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
Sol·licitar al Consell Insular de Menorca, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2 de la
Norma territorial transitòria, aprovada definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca,
el 22 de desembre de 2014, publicada en el BOIB núm. 3, de 5 de gener de 2015, i que va
entrar en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el butlletí esmentat, la superació de
l’estàndard d’altura màxima de l’edificació al solar situat a l’avinguda Vives Llull, núm. 12,
referència cadastral 9462519FE0176S0001UO, de Maó, segons la proposta formulada per la
mercantil Pons Subirats Construcciones, SL, perquè es considera que ho imposa la necessària
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integració en l’entorn edificat.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Aquesta és una sol·licitud prèvia d'autorització al Consell Insular, tal i com
dicten els instruments d'ordenació territorial, en aquests moments vigents. Tal i com consta al
dictamen, el que es demana és la superació de l'estàndard d'alçada, la qual cosa ve justificada
tant pels informes tècnics, com jurídics, i pel compliment de l'article corresponent de la
Norma territorial transitòria; aquesta sol·licitud va entrar a mitjans d’abril de 2015, tot i que
aquest expedient d’obres ve de bastants anys anteriors. Aquesta és una obra que té un cert
component social, tot i que es faci des de la iniciativa privada; nosaltres, com a Ajuntament,
en aquests moments, l'únic que feim és donar curs a aquesta sol·licitud; enmig, s'ha hagut de
prendre, des dels departaments d'Urbanisme i d'Activitats, una suspensió lògica del termini
per resoldre el procediment d’atorgament de llicència, atès que hi ha d'haver aquesta petició
al Consell Insular per tal que s'autoritzi o no s’autoritzi; la justificació d’increment d’alçada i
d’integració en l’entorn ve donada per l’arquitecte contractat pel promotor i compta amb
l’informe favorable de l’arquitecte municipal. Així i tot, la Norma territorial transitòria no posa
de forma clara com s’ha de prosseguir la tramitació; per tant, el Consell Insular haurà de
resoldre no només si autoritza aquest increment d’altura, sinó també els tràmits a seguir per
l’Ajuntament amb posterioritat a la seva resolució. Sense perjudici de la importància i interès
del projecte, en els informes tècnic i jurídic municipals també es fa constar que, amb aquest
increment d’alçada, altres paràmetres urbanístics de volum o edificabilitat es poden veure
afectats; per tant, tot açò haurà de ser tingut en compte pel Consell Insular, quant a aquesta
petició.
SR. SPITZER DE C.Me: Hem mirat el projecte i, en principi, estem d'acord amb aquesta
sol·licitud; aquest projecte és completament coherent amb l'entorn i no hi ha cap afront
visual; l'únic que ens preocupava un poc és el fet que l'argumentació estigui basada
plenament en la Norma territorial transitòria, que sabem que és motiu de conflicte aquests
dies, per la seva derogació; llavors, no sabem molt bé quin recorregut tindrà aquesta
sol·licitud; veurem què passa amb ella; el que és evident és que açò pot generar un detriment
econòmic a l'empresa promotora i creiem que tenim damunt la taula un exemple del que és
la inseguretat jurídica; es fa un flac favor al fet d’incentivar el desenvolupament de projectes
d’aquest tipus. Votarem a favor d’aquesta iniciativa i instam que es faci de la forma més àgil
possible, per intentar salvaguardar els esculls de la derogació de la Norma territorial
transitòria.
SRA. NOVAL DEL PP: Només per manifestar, com no pot ser d' altra manera, el nostre vot
favorable a aquesta proposta; com ha comentat el Sr. Tur és un projecte que ja duu anys
gestant-se; han estat diversos els equips de govern amb els quals la promotora ha comentat
la possibilitat de desenvolupar un projecte d'aquestes característiques; crec que tots
compartim l'interès social que té aquesta proposta; lògicament, qui presenta aquest projecte
és una empresa i, evidentment, també hi ha un interès econòmic; supòs que aquesta empresa
ha fet un estudi econòmic per avaluar aquesta necessitat social i la seva viabilitat econòmica.
Com bé ha dit el Sr. Tur, a l’ expedient consten els diferents informes amb aquestes
apreciacions. Amb la Norma territorial transitòria certament s’ha obert aquesta possibilitat,
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però crec que la feina a fer a partir d’ara ha de ser de caire més polític, quant a interpretació
de la Norma, per la seva ambigüitat i falta de desenvolupament reglamentari, per aconseguir
que aquesta empresa pugui tirar endavant aquest projecte.
SRA. ALCALDESSA: Recollim les aportacions fetes i coincidim en l’interès social d’aquesta
proposta.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
8. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP, relativa a habilitar una zona
d'aparcament annexa a l'Hospital Mateu Orfila (Exp. SG3216MC0009)
La construcción y puesta en funcionamiento del hospital Mateu Orfila representó un notable
avance para la asistencia médica en nuestra isla, situación que a través de los años ha ido
incluso mejorando, a pesar de todas las deficiencias todavía existentes, con la incorporación
de nuevos servicios que evitan traslados de menorquines a Mallorca para recibir tratamiento,
con lo que ello representa de mejora asistencial.
Esta situación esta provocando que, en las horas de mayor afluencia de personas al hospital,
entre trabajadores, enfermos en tratamiento, familiares, etc., principalmente los días
laborables por las mañanas, el parking del mencionado hospital esté totalmente colapsado, al
igual que ocurría en toda la zona de las calles Madrid y Barcelona y adyacentes con el antiguo
hospital Virgen de Monte Toro.
Como es sabido, el Ib-Salut tiene en proyecto y está tramitando y gestionando desde hace un
tiempo la instalación del servicio de radioterapia en el mencionado Hospital Mateu Orfila,
como ya cuentan los ciudadanos de Ibiza en el hospital Can Mises, lo cual, junto con nuevos
servicios que la mejora de la sanidad va incorporando progresivamente, incrementará todavía
más la asistencia de personas al mencionado hospital, con lo cual el parking actualmente
existente, que ya se encuentra saturado en una amplia franja de horas del día, provocando
notables molestias a las personas que allí se trasladan, verá incrementadas las dificultades
para poder ofrecer plazas de aparcamiento en el propio hospital o zonas anexas.
Es por todo ello que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente propuesta
de resolución:
- Que el Ayuntamiento de Mahón, en coordinación y colaboración con el Ib-Salut, habilite una
zona anexa al Hospital Mateu Orfila como zona de aparcamiento de vehículos, al objeto de
solucionar los problemas de aparcamiento que se están produciendo en la actualidad y que,
en el futuro, tenderán a incrementarse con la incorporación de nuevos servicios sanitarios.
El Sr. Gelabert explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
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SR. SPITZER DE C.Me: A nosaltres, ens sembla molt positiva la proposta i hi estem totalment a
favor. Estem totalment d'acord que els serveis de l'hospital han crescut en aquests darrers
anys; hi ha moments de més afluència i, per tant, hi ha una demanda d’aparcament superior.
Ens sembla molt bé dur endavant aquesta proposta i coordinar amb l’ IB-SALUT el que sigui
necessari.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Coincidim plenament amb el plantejament que es fa en aquesta
proposta; havíem pogut constatar aquesta mancança d'espai per aparcar a la zona de
l'aparcament de l'Hospital Mateu Orfila, especialment en horari de matí i dies feiners; també
és cert que les millores previstes en aquest hospital agreujaran encara més el problema que ja
existeix; per tot açò, senzillament, sí que ens volem comprometre a establir aquests
mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris per habilitar aquest espai i explorar
quines possibilitats hi ha; també intentarem millorar les opcions de transport públic i afavorir
una diversificació de mitjans de transport privat, intentant coordinar totes les vies possibles;
de fet, ja en aquesta línia, hem sol·licitat una reunió amb el gerent del centre i els anirem
informant de tots els avanços al respecte; estem plenament d'acord amb aquesta proposta.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels
21 de la corporació.
9. Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me, relativa a posar en marxa un
sistema de comunicació portuària (Exp. SG3216MC0010)
Prèvia presentació, per part de la Sra. Reynés, de l’esmena a la proposta d’acord de la
proposta presentada pel Grup Municipal de C.Me, relativa a posar en marxa un sistema de
comunicació portuària, amb registre d’entrada 4187 i data 31-03-2016, consistent en afegir
tres nous punts a la proposta d’acord de la proposta, que són els següents:
-

“7) Seguir defendiendo y gestionando ante el Ministerio de Defensa la conversión de
diversos islotes de nuestro puerto en zonas de uso civil como puede ser illa Pinto, tal y
como se ha hecho con illa Plana.”

-

“8) Continuar trabajando para poner en valor el patrimonio histórico y cultural que
atesora nuestro puerto (Fortaleza de La Mola, San Felipe, Lazareto, illa del Rei) tanto para
garantizar su preservación como para que sea accesible a todos los ciudadanos a la par
que un atractivo reclamo turístico.”

-

“9) Impulsar una visión integral de oferta y explotación de todos los potenciales culturales
de nuestro puerto, mediante la implantación de forfait, conjuntos de transporte y
revitalizando la imagen de la marca Puerto de Mahón,

que va ser aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació,
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el Ple municipal acorda aprovar per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la
corporació, la proposta anterior, que, amb l’esmena incorporada, resta del tenor literal
següent:
“El puerto de Mahón es el orgullo de todos los mahoneses, aúna historia y economía y ha sido
protagonista de una parte importante del desarrollo socioeconómico de la isla.
Fue a través de nuestro puerto por donde entraron las ideas liberales y, a través de los
distintos acontecimientos históricos, las nuevas formas de comerciar con el resto del
Mediterráneo.
Es, sin duda alguna, el mejor soporte que tiene Mahón para darnos a conocer al mundo.
Desde que las distintas denominaciones del siglo XVIII expandieron su nombre por el mundo,
el puerto ha sido el referente de Menorca.
Nuestra rada debería ser el pulmón económico de la isla, pero, lejos de serlo, adolece de un
tejido económico y comercial que no refleja la grandeza e importancia de nuestro puerto.
Como bien sabemos, nuestro puerto es uno de los puertos naturales más grandes del mundo
y alberga joyas históricas y naturales con las que los ciudadanos estamos muy sensibilizados;
un claro ejemplo son els Amics de l’Illa de l’Hospital, que mediante una iniciativa 100%
ciudadana están llevando adelante un proyecto de rehabilitación primordial para la
conservación de nuestro patrimonio.
Parece lógico, pues, que un puerto de tales dimensiones y con tantos puntos de interés
disponga de comunicación marítima para una comunicación más eficiente, rápida, que
ayude, además, a la dinamización económica.
“¿Por qué no cenamos en Cales Fonts y tomamos una copa en el puerto de Mahón?”; “¿Visitamos
la Mola y comemos en el puerto?”; o “triplete de visitas culturales La Mola, Lazareto e Illa del Rei...”.
Queremos que conversaciones y planes como estos se conviertan en algo natural en la vida
cotidiana de nuestro puerto. Estamos desaprovechando la comunicación marítima que,
dentro del puerto, es la más rápida y efectiva.
Se trata de crear una línea marítima interior que conecte todos los puntos emblemáticos de
las dos riberas de nuestra rada, de forma periódica, con unos horarios tasados. La partida
económica para la puesta en marcha del servicio se puede dotar desde diferentes
perspectivas: dinamización económica, dinamización e inversión turística..., posibilitando la
financiación compartida con otros organismos y entidades.
Consideramos que no es un servicio que entre en competencia con las actuales empresas que
dan paseos por el puerto. Los tipos de usos son totalmente diferenciados y, además, el
autobús es para trayectos concretos y no para vueltas completas, y puede tarifar diferentes
trayectos.
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Para llevar a cado la implantación del servicio es primordial la coordinación con Autoridad
Portuaria y es necesario el desarrollo de muelles de carga y descarga rápida en los puntos de
conexión. Dichos puntos pueden ser agregados de forma paulatina, a medida que los muelles
estén disponibles. Nuestra propuesta inicial de puntos es:
Zona de la antigua Estación Marítima
Club Marítimo
Fonduco
Illa del Rei
Cala Corb
Cales Fonts
La Mola
Lazareto
Illa Pinto
Sant Antoni
Cala Llonga
Cala Sant Esteve
Por ello, solicitamos:
1) Coordinar con Autoridad Portuaria la creación de puntos de carga y descarga rápida en los
puntos necesarios.
2) Trasladar el proyecto al ayuntamiento de Es Castell, para hacerles partícipes del proyecto.
3) Creación de un grupo de trabajo para consensuar y organizar el proyecto.
4) Realizar un estudio económico para dimensionar las necesidades de inversión.
5) Buscar vías de financiación para el servicio: Consell Insular, Foment del Turisme de
Menorca, Ajuntament des Castell.
6) Involucrar a las asociaciones culturales y comerciales del puerto.
7) Seguir defendiendo y gestionando ante el Ministerio de Defensa la conversión de diversos
islotes de nuestro puerto en zonas de uso civil como puede ser illa Pinto, tal y como se ha
hecho con illa Plana.
8) Continuar trabajando para poner en valor el patrimonio histórico y cultural que atesora
nuestro puerto (fortaleza de La Mola, San Felipe, Lazareto, illa del Rei) tanto para
garantizar su preservación como para que sea accesible a todos los ciudadanos a la par
que un atractivo reclamo turístico.
9) Impulsar una visión integral de oferta y explotación de todos los potenciales culturales de
nuestro puerto, mediante la implantación de forfait conjuntos de transporte y
revitalizando la imagen de la marca Puerto de Mahón”.
El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos de
Menorca.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Compartim l'esperit i l'objectiu de la moció presentada pel Sr. Spitzer amb
la finalitat de fer del port de Maó un port més atractiu i amb més serveis. De fet, segurament
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que a molts d’altres ports naturals ja existeixen aquests tipus de serveis; per tant, segur que
pot ser molt factible realitzar aquestes qüestions. Vostè, a la seva moció, Sr. Spitzer, feia
referència al fet de no entrar en col·lisió amb serveis que poden estar existint ja al port; per
tant, no s’hauria d’entrar en col·lisió amb els serveis de golondrines i amb altres serveis que
disposen de concessió atorgada per Autoritat Portuària; de fet, alguna d’aquestes excursions
o visites es podrien fer dins el port, per part d’aquestes empreses titulars de concessió
administrativa, incloent-hi, fins i tot, el servei molt mínim de taxi que existeix al port, en
aquest cas a Cales Fonts; però bé, estic segur que, amb coordinació, aquests serveis poden ser
complementaris a aquesta idea que vostè, Sr. Spitzer, defensa; crec que és bo, aquest punt
utòpic o romàntic al qual ha fet referència el Sr. Spitzer en la seva intervenció, perquè crec
que, quant a aquests aspectes, es pot avançar. Sí que crec que hem de donar una força més
important a l'administració competent sobre aquest espai, que és Autoritat Portuària; en
definitiva, qualsevol servei que pugui afectar, fins i tot, el mateix canal o els mateixos molls
que són competència d'Autoritat Portuària exigirà no tan sols la seva col·laboració, sinó
també la seva autorització; també, probablement, alguns serveis que puguin sortir exigiran
disposar de la concessió d’Autoritat Portuària. Per tant, crec que, des del principi, hem de
comptar amb Autoritat Portuària, no només quant a coordinació, sinó amb responsabilitat i
amb funcions d'implicació. Compartim el fet d’ampliar nous punts de càrrega i descàrrega
d’entorns claus del port de Maó; de fet, alguna d’aquestes iniciatives ha sortit fruit d’algunes
al·legacions conjuntes a la mateixa delimitació d’espais portuaris; és important incorporar
iniciatives de serveis ja existents en aquests moments i anar incorporant serveis que es poden
oferir de nou; el cas del Llatzeret és un cas evident, quant al qual, des que passa a ser
gestionat pel Consell Insular de Menorca, aquesta administració hi té una implicació major.
Per tant, quant als punts de la proposta d’acord, hi estem bàsicament d’acord. Estem d’acord
amb la coordinació amb Autoritat Portuària en la creació de punts; en traslladar el projecte a
l’Ajuntament des Castell, que també té afectació respecte del projecte; en la creació d’un grup
de treball, que, fins i tot, pot tenir encaix dins el Consell Municipal de Port; en el fet que es
realitzi un estudi econòmic per dimensionar les necessitats d’inversió, la qual cosa pot ser una
demanda del grup de feina, i aquí sí que necessitam la participació activa d’Autoritat
Portuària, per tal que realitzi aquest estudi; en la recerca de totes les vies de finançament
possibles, la qual cosa és importantíssima, tot i que açò ha de recaure bàsicament sobre
Autoritat Portuària, sense perjudici que, quant a dinàmiques de promoció turística i de
promoció econòmica, tant l’Ajuntament des Castell com l’Ajuntament de Maó i la resta
d’entitats que hi participen, s’hi haurien també d’implicar; i, finalment, també estem d’acord
en el fet d’involucrar les associacions culturals i comercials del port, que també participen
dins els òrgans de participació municipals i de la resta d’institucions. L’equip de govern li
agraeix la presentació d’aquesta proposta, Sr. Spitzer; crec que hi podem fer feina de forma
conjunta; consider que el port és aquest potencial que tots perseguim. Igual m’avanç, però
també compartim les esmenes presentades per escrit pel Partit Popular, perquè van en el
mateix sentit de seguir defensant i gestionant l’ús civil d’alguns espais del port que encara
estan en mans d’altres institucions, especialment del Ministeri de Defensa; també compartim
el fet de continuar treballant per posar en valor el patrimoni històric i cultural que té el nostre
port, així com la necessitat d’impulsar una visió integral d’oferta i d'explotació de tot el que
són els potencials del port de Maó; per tant, el nostre vot serà favorable tant quant a les
esmenes presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, com quant a la moció presentada
pel Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca.
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SRA. REYNÉS DEL PP: Jo vull començar la meva intervenció dient al Sr. Spitzer, portaveu del
Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca, que recolzarem la seva moció, perquè, per al
Grup Popular de Maó, el port de la nostra ciutat, tant per les seves característiques
geogràfiques, com per la seva història i tradició, ha estat i segueix sent el pilar fonamental
sobre el qual s'assenta el passat, el present i, per descomptat, el futur de la societat maonesa;
i, durant els quatre anys en els quals ha governat el Partit Popular en aquest Ajuntament crec
que ha quedat molt patent que era una de les nostres prioritats. Les seves especials i
incomparables característiques fan que qualsevol actuació sobre el port s'hagi de basar en el
més absolut respecte cap aquestes, considerant i posant en valor totes les seves potencialitats
--naturals, socials, militars, històriques, culturals, comercials, industrials, nàutiques--, amb la
finalitat d'arribar a un pacte port-ciutat que garantesqui el desenvolupament harmònic i a
l'uníson del port i de la ciutat. Som conscients que queden moltes coses encara per fer i que la
recuperació iniciada aquests darrers anys en el port de Maó no es pot frenar ara, i hem de
continuar amb avanços en matèria d'inversions, revitalització cultural i comercial, promoció i
preservació del patrimoni, que permetin al nostre port ser atractiu quant al que és l'activitat
empresarial i turística. Xerràvem de col·laboració institucional; aquesta col·laboració
establerta amb Autoritat Portuària, sobretot els darrers tres anys, ha fet possible que les
reivindicacions del municipi s'hagin escoltat i que s'hagin produït molts avanços en poc
temps; encara queden molts projectes per executar, també és necessària la participació
ciutadana; crec que la constitució del Consell Municipal de Port ajuda a açò, i, entre tots, hem
de decidir quin és el futur que volem per al nostre port, ja que, a la fi, serà el futur de la nostra
ciutat. Al port, hi caben i són compatibles totes les activitats que la societat maonesa
demanda; la moció presentada per Ciudadanos de Menorca aporta una idea molt interessant,
un projecte que requerirà la col·laboració entre administracions; i, per descomptat, també
crec que és important comptar amb la iniciativa privada. Nosaltres, durant els quatre anys de
mandat, vam tenir molt de suport de la iniciativa privada per dur a terme projectes
interessants per al municipi, i la veritat és que tenim empresaris que s'involucren i impliquen
en projectes importants, com ho pot ser aquest. Açò pot suposar un valor afegit per al
desenvolupament econòmic del port de Maó. Hem presentat una esmena a la proposta
presentada per Ciudadanos de Menorca, amb incorporació de tres nous punts a la proposta
d’acord, que ja anaven en el nostre programa electoral i que són els següents:
-

Seguir defendiendo y gestionando ante el Ministerio de Defensa la conversión de diversos
islotes de nuestro puerto en zonas de uso civil como puede ser illa Pinto, tal y como se ha
hecho con illa Plana.

Amb illa Plana ja hi ha un conveni; i, per tant, ja l'empren tant el Club Nàutic des Castell com el
Club Nàutic de Maó, i qualque altra entitat; gestió, per cert, realitzada pel Sr. Alejandre durant
l’anterior mandat.
-

Continuar trabajando para poner en valor el patrimonio histórico y cultural que atesora
nuestro puerto (Fortaleza de La Mola, San Felipe, Lazareto, illa del Rei) tanto para
garantizar su preservación, como para que sea accesible a todos los ciudadanos, a la par
que un atractivo reclamo turístico.
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-

Impulsar una visión integral de oferta y explotación de todos los potenciales culturales de
nuestro puerto, mediante la implantación de forfait, conjuntos de transporte y
revitalizando la imagen de la marca Puerto de Mahón.

SRA. ALCALDESSA: Només explicar que compartim aquests objectius, com molt bé s'ha
exposat, i que, dins la idea d'anar consolidant compromisos concrets, ja s'han mantingut dues
meses de debat, de les quatre que es faran, organitzades per una empresa que ve de la mà
d'Autoritat Portuària, per tal de dissenyar un pla d'acció, perquè l'important és posar ja les
mesures concretes i un calendari d'actuacions, que moltes vegades és el més complicat. La
filosofia de la moció, la compartim tots; dints les administracions és un poc més difícil anar
fermant totes les propostes i anar consolidant totes les idees que sorgeixen; i, per tant, aquest
és l'objectiu del Pla d'acció; dins el mes de maig tindrem la proposta, per tal de poder-la
debatre entre tots els agents que intervenen en el port. Per altra banda, vull recordar que el
Consorci Militar també està molt interessat en revitalitzar el port, és una conversa que hem
mantingut amb els seus membres i consideram que és interessant tenir-lo en compte.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels
21 de la corporació.
Posada la proposta a votació amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat dels
19 membres presents, dels 21 de la corporació.
10. Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me en relació a realitzar una consulta
sobre el topònim de la ciutat (Exp. SG3216MC0011)
Prèvia presentació per part del Sr. Gornés de l’esmena a la proposta presentada pel Grup
Municipal de C.Me, en relació a realitzar una consulta sobre el topònim de la ciutat, amb
registre d’entrada núm. 4188 i data 31-03-2016, consistent en afegir un punt del següent
tenor literal:
“1. L’Ajuntament de Maó reconeix que és correcte emprar la grafia del topònim ‘Mahón’ quan
s’empri la llengua castellana.”
I substituir el punt núm. 2 de la moció de Ciudadanos pel següent:
“2. L’esmentada consulta es farà sobre grafia catalana del topònim de la ciutat – Maó o Mahó–,
per tal que els maonesos i maoneses decideixin quin és el topònim que volen en llengua
catalana.
i que va ser rebutjada amb 8 vots a favor (7 PP i 1 C.Me) i 11 vots en contra (5 Ara Maó i 6
PSOE),
el Ple Municipal acorda, amb 8 vots a favor (7 PP i 1 C.Me) i 11 vots en contra (5 Ara Maó i 6
PSOE), rebutjar l’anterior proposta, que és del tenor literal següent:
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“Desde Ciudadanos de Menorca creemos en la participación de los mahoneses y mahonesas
para la toma de decisiones relevantes y de amplio calado. No creemos que ciertos asuntos se
deban utilizar como arma arrojadiza política, y lo más democrático es no tener miedo y
simplemente que hable la mayoría. Huimos de imposiciones políticas de ningún tipo en este
aspecto.
Los ciudadanos de Mahón están cansados de que el topónimo sea centro de debate y
disperse nuestros esfuerzos de problemas más acuciantes y con un impacto directo en la vida
de nuestros ciudadanos; con la actual situación económica, sorprende que un debate con tan
fácil solución haga malgastar tantos recursos públicos. No olvidemos que cada cambio de
topónimo tiene unos costes directos e indirectos altísimos y afecta muy negativamente a
nuestra imagen de marca, básica para nuestro motor económico.
Es hora de poner fin a este asunto para siempre convocando un referéndum. La forma más
efectiva e inteligente de demostrar que no es un arma política lingüística y que el topónimo
refleje el sentimiento popular, como ocurre en muchas otras ciudades de España y del
mundo.
Por ello, solicitamos:
1. Solicitar permiso a la autoridad competente para la ejecución de una consulta
ciudadana sobre el topónimo de la ciudad
2. Dicho referéndum deberá tener como opciones todas las formas en lengua catalana
que se barajan y están en disputa, para que el abanico de opciones sea de espectro
completo y no se pueda sesgar ni malentender el resultado.
3. Definir los parámetros mínimos para que el resultado de la consulta pueda ser
considerado relevante
4. Una vez escrutado el resultado, si cumple los parámetros mínimos definidos, tomar las
medidas necesarias y a nuestro alcance para llevar a cabo la voluntad expresada en
dicha consulta.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Aquest debat ja el vam tenir fa un parell de plens. El compromís de l’equip
de govern va ser el d’elevar una petició, demanar tots els informes jurídics pertinents per tal
de veure quin era el procediment a seguir, sobretot a partir de l’aprovació del Decret llei que
tornava a reprendre un poc el consens perdut i al qual s’havia arribat l’any 1987; i nosaltres el
que hem fet ha estat, en conseqüència, sol·licitar al Consell Insular que elevi aquesta petició al
Consell Consultiu de les Illes Balears, perquè com a Ajuntament, directament, no es podia fer.
La petició està feta, el Consell Insular ens ha dit que està a l’espera de rebre aquest informe
del Consell Consultiu; per tant, la nostra postura és la d’esperar a veure l’informe del Consell
Consultiu abans de prendre una decisió entorn a com procedir en aquest cas. Nosaltres, si bé
quant al tema de consulta de ciutadans i participació ciutadana coincidim plenament,
pensam que aquest és un tema que, en aquests moments, no està en el debat de la ciutat, no
hi ha conflicte; i que, si ens equivocam en el procediment, tal vegada el tornarem a crear, i no
és aquest el nostre objectiu; ho hem dit els dos grups que formem l’equip de govern: tenim
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moltes prioritats; ho vam dir en campanya electoral i ho hem dit sempre per activa i per
passiva: hi ha moltes necessitats, molts d’interessos i moltes activitats que estalonar, culturals,
socials, econòmiques; i nosaltres volem fer feina sobre la base de necessitats reals dels
ciutadans. Per tant, esperarem a tenir l’informe del Consell Consultiu.
SR. GORNÉS DEL PP: No es tracta de repetir el debat que vam tenir fa poc, però jo crec que sí
que està bé fer una petita pinzellada sobre la qüestió i el punt en què ens trobam, sobretot
per deixar clara la nostra postura. Estem d’acord amb el fons de la moció, però hi ha algunes
coses que ens generen dubtes, i és per açò que hem presentat aquesta esmena. Tothom sap
quin és el nostre punt de partida, perquè va quedar reflectit en una modificació de la Llei del
2012 que va permetre la cooficialitat dels dos topònims Maó i Mahón; aquest és el punt de
partida nostre, i nosaltres pensàvem que, amb aquesta fórmula, contentàvem, de qualque
manera, tota la societat maonesa, la castellanoparlant i la catalanoparlant; tothom es podia
veure reflectit darrera aquesta fórmula. La modificació de la recent llei ha llevat la cooficialitat
i, de qualque manera, deixa en l’al·legalitat el topònim Mahón. Vostè, Sr. Spitzer, en el punt 2
de la proposta d’acord, planteja: “Dicho referéndum deberá tener como opciones todas las
formas en lengua catalana que se barajan y están en disputa para que el abanico de opciones sea
de espectro completo y no se pueda sesgar ni malentender el resultado”; i hi estem d’acord, en el
fons, a fer la consulta, tot i que a l’hora de fer la consulta s’haurà de concretar quin tipus de
campanya informativa s’hauria d’establir per tal que els ciutadans tinguessin tota la
informació damunt la taula. Vull recordar que, fa uns anys, hi va haver una recollida de firmes i
que es van recollir més de 4.000 firmes; aquesta recollida de firmes va ser protagonitzada per
persones integrades dins la seva formació política, Sr. Spitzer; què vull dir amb açò?, que hi ha
un fons de preocupació; és cert que aquesta no és una qüestió vital, però hi ha una certa
emoció al darrere, i no ens n’hem de despreocupar. Si plantejam el referèndum, com vostès
diuen, en la seva forma catalana, jo crec que hauria de quedar clar sobre què fer el
referèndum, perquè vostè, Sr. Spitzer, només diu que el referèndum ha de tenir com a
opcions “todas las formas en lengua catalana”; i, malgrat en Joan Manuel Serrat oficialitzés de
qualque forma el seu disc Mô, o en Lucarinni nominés la seva estàtua emblemàtica de la ciutat
Mô, jo deman: Mô hauria de formar part d’aquest joc o només serien opcions del referèndum
les paraules Maó i Mahó?; quin ha de ser el mínim per a ser rellevant: el 50% del cens?, el 51%
dels votants?; ha de ser més?; ha de ser manco?; són qüestions que entenc que deixi obertes,
Sr. Spitzer, perquè és complicat precisar-les, però, per tirar endavant aquesta consulta o
referèndum, s’hauran de definir aquests paràmetres; i per açò hem presentat aquesta esmena,
que va un poc en aquest sentit; en primer lloc, a nosaltres el que ens preocupa és que, de
qualque manera, es quedi en el limbe de l’al·legalitat el topònim de la ciutat: Mahón, en
castellà; pensam que s’ha de poder emprar sempre que es xerri o s’escrigui en castellà; no es
pot tildar d’al·legal el topònim en castellà; i el segon punt de la nostra esmena va en el sentit
de precisar tal vegada un poc més la seva proposta, Sr Spitzer, perquè pensam que la consulta
s’ha de fer sobre la grafia en català del topònim contemplant només dues opcions, Maó o
Mahó; la nostra esmena es presenta en positiu, per tal de poder enriquir i clarificar de qualque
manera la proposta de Ciudadanos de Menorca.
SR. SPITZER DE C.Me: Li agraesc, Sra. alcaldessa, que em digui que ha cursat la consulta al
Consell Consultiu i que vostès esperaran la seva resposta, però a mi açò em sembla una
manera gaire còmoda de no mullar-se o de tirar pilotes fora; jo crec que ens hem de
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posicionar des d’aquí, i no esperar el que ens diguin des de fora; cal escoltar la ciutadania
maonesa. Nosaltres no ens hem tret aquesta moció de la màniga, no hem tret aquesta moció
perquè vulguem treure a debat el tema de l’hac; vostès saben que jo no era partidari de
treure aquest debat en cap cas, però des del Parlament Balear s’ha modificat novament la Llei
de normalització lingüística, la qual cosa obligarà a canviar, una altra vegada, el nostre
topònim, amb tot el que açò suposa. Vostè, Sra. alcaldessa, diu que aquest tema no és una
prioritat del seu govern, però sí que ho és del seu Govern al Parlament. Llavors, nosaltres
simplement el que volem és que açò deixi de ser un estira i arronsa, deixi de ser un canvi
completament arbitrari o a tenor de qui estigui governant; volem que decidesqui la gent.
Precisament, he deixat oberta la proposta perquè m’agradaria que aquí, de forma unànime,
diguéssim que ens agradaria escoltar els maonesos perquè decidesquin quin ha de ser el
topònim. Estic d’acord amb el Sr. Gornés en el fet que jo ho he deixat molt obert quant a
quines són les opcions catalanes, precisament perquè es veiés que l’esperit de la moció és no
condicionar res; simplement vol ser el més democràticament oberta possible; el que pretén és
que la gent decidesqui; estem d’acord que l’únic punt de conflicte és la forma catalana amb h
o sense h; estem d’acord en aquesta puntualització. Simplement, el sentit de la moció és que
nosaltres volem escoltar la ciutadania maonesa, i que la ciutadania maonesa decidesqui;
esperar a veure si ens deixen per llavors dir el que es pensa consider que és tirar pilotes fora,
sincerament.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres pensam que és prudent comptar amb tots els informes
necessaris, abans de poder prendre cap tipus de decisió i que es compti amb les màximes
garanties legals. És un tema que fa prou anys que està damunt la taula, tampoc no passa res
si hem d’esperar una mica més a veure quin és el dictamen del Consell Consultiu. El que s’ha
fet ha estat tornar a la redacció de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears, quant
als topònims, aprovada per unanimitat l’any 1987 i que s’havia modificat l’any 2012. També
vull recordar que no és el mateix, i aquí el meu company lingüista ho defensaria molt millor,
allò que és el topònim oficial i allò que és l’ús dels noms; si una persona escriu en castellà, ho
pot posar perfectament, perquè ningú li ho prohibirà, com a vegades s’ha dit; i altra cosa és el
topònim oficial, quant al qual estem esperant que ens informi el Consell Consultiu.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres l’únic que demanam és que, cada vegada que hi hagi canvi de
color polític, no hi hagi un canvi de topònim, perquè implica un malbaratament econòmic
que pensam que és absurd. És clar que, a efectes d’ús quotidià, no ens dirà ningú com hem de
xerrar, ni què hem de dir o què no hem de dir. Volem que aquesta sigui una decisió
completament democràtica i totalment despolititzada.
SR. GORNÉS DEL PP: La legalitat s’ha de respectar sempre, i en açò hi estem tots d’acord, però
el nostre grup pensa que, si hi ha dues llengües oficials, per què no hi pot haver dos topònims
oficials, un en una llengua i l’altre, en l’altra?; és una cosa que nosaltres entenem lògica, i en
aquest sentit està la nostra posició.
SRA. ALCALDESSA: Repetesc: esperarem a tenir el dictamen del Consell Consultiu de Balears i
després tornarem a debatre aquest tema i prendrem una decisió.
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Posada l’ esmena a votació, resulta rebutjada amb 8 vots a favor ( 7 PP, 1 C.Me) i 11 vots en
contra (5 ARA MAÓ, 6 PSOE), dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb 8 vots a favor ( 7 PP, 1 C.Me) i 11 vots en
contra (5 ARA MAÓ, 6 PSOE), dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
11. Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó, PSOE, PP i C.Me
en contra de l'acord de la Unió Europea amb Turquia per a la devolució de persones
refugiades (Exp. SG3216MC0012)
Prèvia presentació per part de la Sra. Reynés de l’esmena a la proposta d’acord de la proposta
conjunta presentada pels grups municipals d'Ara Maó, PSOE, PP i C.Me, en contra de l'acord
de la Unió Europea amb Turquia per a la devolució de persones refugiades, amb registre
d’entrada núm. 4186 i data 31-03-2016, consistent en substituir el punt 1r de la proposta
d’acord de la proposta pel següent text:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó manifesta la seva oposició a l’adopció de qualsevol
acord amb Turquia que estableixi expressa o indirectament la possibilitat de procedir
a expulsions col·lectives a territori turc, o a qualsevol Estat no membre de la Unió
Europea, i que no perjudiqui els drets de les persones demandants de refugi.
i que va ser aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació,
el Ple municipal acorda aprovar per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la
corporació, l’anterior proposta que, amb l’esmena incorporada, resta del tenor literal següent:
“La Unió Europea i Turquia han signat un acord mitjançant el qual s’autoritza a tornar a
Turquia les persones que arribin a Grècia des d’allà i que ofereix a aquest país que la
ciutadania turca pugui transitar per la UE sense visat, l’acceleració del procés d’ingrés de
Turquia a la UE i 3.000 milions d’euros.
L’Ajuntament de Maó expressa la seva solidaritat amb els centenars de milers de persones
que han arribat a la Unió Europea fugint de les guerres, l’explotació i la fam. Cal recordar que
actualment s’està produint el major moviment de població des de la Segona Guerra Mundial,
davant la passivitat de les autoritats europees, que no han posat en marxa mesures per
facilitar l’arribada segura i la correcta acollida d’aquestes persones.
Mostram la nostra adhesió a les peticions d’organitzacions no governamentals, Alt
Comissionat de l’ONU per a les persones refugiades i activistes pro-drets humans, com el Fons
Menorquí de Cooperació o la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, en la denúncia,
rebuig i exigència de retirada de l’acord de la Unió Europea i Turquia per a devolucions
massives, així com l’exigència d’abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades,
defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i
solidaritat.
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Les situacions creades pel tancament de fronteres s’uneixen al fracàs dels plans de
readmissió, que posen en perill la vida de les persones migrants i refugiades. Alhora, hem vist
com l’espai europeu de lliure circulació s’enfonsava i els discursos xenòfobs augmentaven a
tota la Unió Europea. L’acord entre la Unió Europea i Turquia és una pota més d’aquest model
i no garanteix de cap manera l’arribada segura i el compliment dels drets de les persones que
es veuen obligades a abandonar casa seva; al contrari, les posa en major risc.
Per aquest motiu, l’Ajuntament proposa els següents acords:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó manifesta la seva oposició a l’adopció de qualsevol
acord amb Turquia que estableixi expressament o indirectament la possibilitat de
procedir a expulsions col·lectives a territori turc, o a qualsevol Estat no membre de la
Unió Europea, i que no perjudiqui els drets de les persones demandants de refugi.
2. Reiterar el nostre oferiment i col·laboració com a ciutat acollidora de persones
refugiades.
3. Instar la Unió Europea i els seus estats membres, especialment l’espanyol, a habilitar
vies legals i segures que garanteixin l’accés al dret d’asil a les persones refugiades,
evitant que hagin d’emprendre travessies mortals per obtenir protecció en un país
segur.
4. El Ple de l’Ajuntament de Maó se suma al Manifest “Passatge Segur”, subscrit per
multitud d’organitzacions socials, sindicals i partits polítics de tot Europa i, en aquest
sentit, instar la UE i els seus Estats membres a ordenar la creació de passadissos
humanitaris i que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28
Estats membres de la Unió Europea.
5. Dóna suport al treball de sensibilització i cooperació que acordi el Fons Menorquí de
Cooperació i proposa que es duguin a terme projectes de cooperació directa amb els
territoris, que, com algunes illes de Grècia, reben una major afluència de persones
refugiades de Turquia.
6. Agraeix i dóna suport a la tasca de sensibilització i mobilització de la Plataforma
Benvinguts Refugiats Menorca i a la ciutadania maonesa per prendre part activa en les
iniciatives que es realitzin al nostre municipi.
De la moció es donarà compte a la Comissió Europea, al Govern d’Espanya, als grups
parlamentaris al Congrés, el Senat i el Parlament Europeu, a CEAR i ACNUR Espanya i al Fons
Menorquí de Cooperació.”
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ : Primer de tot, volem expressar l’agraïment als dos grups de l’oposició
per poder presentar aquesta moció conjunta, encara que després farem algun canvi
d’aquesta moció. Seguint un poc en la línia del Congrés dels Diputats, del Parlament Balear,
del Consell Insular Menorca, que també han presentat mocions o declaracions conjuntes,
trobam que aquest és un tema molt sensible, molt important; i pensam que val la pena trobar
punts d’encontre, acords de mínims i poder donar una imatge davant la ciutadania d’acord i
de tenir, almanco, les idees clares quant a aquest assumpte. Nosaltres, en aquest Ple, vam
aprovar la moció Maó Ciutat d’Acollida el passat mes de setembre; trobam que hi ha una
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necessitat d’actuar, de prendre mesures, i un poc aquesta moció conjunta era per recordar
aquest fet. També trobam important desenvolupar una certa pedagogia davant la ciutadania,
atès que el fet de fugir d’una guerra no és una opció, sinó una necessitat, i hem d’explicar que,
si hi ha moviments de persones, si hi ha gent que migra, que fuig, és per alguna raó. Volem
expressar, també, la nostra preocupació en el sentit que no sabem si el fet de sortir en un
mitjà de comunicació, al final, és bo o dolent, en el sentit que, si cada dia veiem imatges de
refugiats, és quelcom que consciencia o si, per l’altra banda, pot arribar a insensibilitzar la
ciutadania; un poc recordar que és necessari fer aquesta feina i fugir, sobretot, de discursos
xenòfobs o racistes. També volíem recollir la preocupació ciutadana, ja que s’han organitzat
diferents plataformes ciutadanes, com la Plataforma Benvinguts Refugiats i altres entitats, que
estan demostrant la preocupació pel tema i que estan actuant. Així mateix, la moció vol
recordar que les persones estan per damunt de l’acció política i dels polítics, per damunt
d’acords, en definitiva; les persones, si han de fugir, fugiran, i, si han de travessar una frontera,
la poden acabar travessant; per tant, val més estar previnguts i actuar en conseqüència.
També volem, amb aquesta moció, recordar un poc els valors pels quals es va fundar la Unió
Europea, sobretot la solidaritat. Recordar que la Unió Europea es va fundar després de la II
Guerra Mundial, després de milions de morts, milions de desplaçats; trobam que val molt la
pena recordar aquests principis fundacionals i no oblidar-los. En definitiva, la moció recorda
coses tan bàsiques com garantir l’accés al dret d’asil, la importància de crear passadissos
humanitaris; recorda també la feina del Fons Menorquí de Cooperació o de la Plataforma
Benvinguts Refugiats Menorca. Res més, agrair la bona voluntat de tothom.
SR. SPITZER DE C.Me: Agrair la bona voluntat de tots els grups per dur endavant aquesta
moció. Aquesta moció va un poc en la línia de la que ja vam debatre en una sessió plenària
anterior; en aquell moment, vam donar bastantes dades i m’agradaria posar damunt la taula
alguns fets. Sabem que encara que no reben l’estatus oficial de refugiats, Ankara considera els
sirians hostes amb dret a romandre de forma indefinida amb accés gratuït a serveis bàsics i
sanitat pública. La majoria dels refugiats que arriben actualment a Grècia no sol·liciten
residència a Grècia, sinó que ho fan als països del nord, que, evidentment, tenen millors
condicions econòmiques i socials. De l’un poc més de 2.000.000 milions de sirians que viuen a
Turquia, 272.000 viuen en 26 campaments oficials que es gestionen per les autoritats, a tenor
de l’acord que va adoptar el Parlament Europeu; i jo faig algunes preguntes; primer: què
passarà amb els 272.000 que ja han creuat?; es duen més de nou mesos per gestionar el
repartiment d’aquestes 272.000 persones i les xifres de repartiment són ridícules. El que s’ha
acceptat és que, per cada tornat, s’acceptarà una persona vulnerable i que s’enviarà des dels
camps de refugiats de Turquia, amb un màxim de 72.000 persones, quan estem parlant que la
llista d’espera és infinitament superior; per tant, em sembla un poc ridícul. La devolució, com
nosaltres feim patent a la moció, és il·legal, perquè no es reconeix als refugiats com a tals, ni
se’ls garanteix unes mínimes condicions en retornar-los al país d’origen. Llavors, la conclusió
és realment vergonyosa: el fet que Europa pretengui, amb 3.000 milions d’euros, dir: senyors,
aquí tenen 3.000 milions d’euros i els retornarem a tots els refugiats que tenim; açò clama al
cel; amb la qual cosa, evidentment, tot renou que puguem fer creiem que és poc. No oblidem
que Espanya va refusar, juntament amb Hongria, Polònia, Eslovàquia i la República Txeca, el
mecanisme permanent i obligatori del repartiment de refugiats; açò es va votar el dia 15 d’
octubre de l’any passat, per la qual cosa duim més de sis mesos i seguim sense una política
europea de gestió d’aquests refugiats; tots hem vist les fotografies de com estan vivint.
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Donarem 3.000 milions d’euros a Turquia sense especificar per a què; hi ha un informe, a més,
del Parlament Europeu que diu que donarem 3.000 milions d’euros, però no estem exigint
que s’hagin d’emprar per millorar els camps de refugiats, no estem exigint que siguin per
dotar de més infraestructures les empreses o les plataformes que estan donant serveis de
salvament marítim, serveis de col·locació a les famílies; la qual cosa vol dir que estem donant
a fons perdut aquests diners, que estem comprant treure’ns de damunt un problema; per
tant, tota el renou que puguem fer és poc. Realment, és clar que l’acord al qual s’ha arribat va
en contra de la legalitat europea; el Consell General de l’advocacia espanyola ha presentat un
escrit en contra d’aquesta decisió i és del tot cert que contravé molts principis de legalitat i
drets humans europeus i mundials.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo, abans de començar la meva intervenció, voldria fer una reflexió en
veu alta i que supòs que tots els presents a la sala hauran notat; per a mi i per al meu grup, i
supòs que per a tots, aquesta és la moció més important que tractam avui en aquesta sessió
plenària, la presentam conjuntament; i, en canvi, els mitjans de comunicació ja han marxat;
crec que és important fer aquesta reflexió, perquè, a vegades, no som els polítics els qui no
ens sabem posar d’acord, és que el que votam a favor, tots junts, tal vegada no interessa; i no
volia deixar passar aquesta oportunitat per dir-ho. Com deia el Sr. Pons, una vegada més, en
aquest Ple, presentam una moció conjunta tots els grups que conformam la corporació
municipal, sobre el tema dels refugiats; ja en el mes de setembre vam aprovar una moció a la
qual, com a municipi, ens posàvem a disposició del Govern de l’Estat espanyol i del Govern
Balear per a l’acolliment temporal d’aquestes persones, segons les capacitats del nostre
municipi; vam acordar, també, de participar en la creació i posada en marxa d’una xarxa
menorquina i balear de municipis acollidors, crear un registre d’entitats, empreses i persones
que volguessin col·laborar en l’acolliment de persones refugiades en el municipi de Maó;
qüestions, aquestes, que sí que estan a les nostres mans i que supòs que, des de l’Ajuntament,
ja s’hi està fent feina; per tant, jo crec que, en aquest sentit, hem de continuar, perquè açò sí
que ho podem fer nosaltres, no depenem d’altres administracions; una moció on instàvem
també totes les administracions públiques a seguir impulsant una veritable política europea
comú i integral, crec que açò és vital, d’immigració i d’asil, i on demanàvem que la Unió
Europea reforcés la seva capacitat de resposta davant situacions d’emergència com la que
estem vivint actualment. Demanàvem, també, a la Unió Europea que col·laborés amb els
països de trànsit per a la protecció de les seves fronteres, per lluitar, sobretot, contra les
màfies que es lucren amb aquesta tragèdia humana; i treballar junts en totes les iniciatives
per aconseguir la pau i l’estabilitat en els llocs d’origen dels refugiats. Ara, però, voldria fer
una cronologia dels fets i explicar per què s’ha tornat a presentar una moció d’aquest tipus a
tots els ajuntaments, Consell, Govern, etc. Després d’una reunió de caps d’Estat i de Govern
que va tenir lloc el 7 de març, que tenia com a propòsit fonamental el fet d’analitzar
juntament amb el primer ministre turc el funcionament d’aquell Pla d’acció conjunta, que es
va acordar el novembre de 2015, és quan el primer ministre turc va presentar una nova
proposta, que els caps d’Estat i de Govern no coneixien i que no havien tingut temps
d’analitzar prèviament. Quan va acabar aquesta reunió, van emetre una declaració, que no un
acord, on es va decidir fer feina sobre la base dels principis continguts a la proposta, i es va
encomanar al president del Consell Europeu, per part de tots els Estats membres, que
negociés un futur text amb les autoritats turques, garantint, però, en tot moment, l’aspecte
rigorós de la legalitat internacional, especialment en matèria d’asil. Un poc el que els deia de
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la moció aquesta presentada a tots els ajuntaments, perquè aquest fet va aixecar totes les
alarmes de tots els partits polítics; de tots. Dia 16 de març va comparèixer el secretari d’estat
de la Comissió Mixta per la Unió Europea en el Congrés dels Diputats, per informar del tema
tots els grups polítics, amb caràcter previ a la reunió del Consell Europeu, que tindria lloc els
dies 17 i 18 de març; i es va consensuar entre tots els partits polítics una declaració unànime
contra l’expulsió col·lectiva dels refugiats a Turquia. Dia 18 es va signar un acord, que té com a
principal i més urgent objectiu evitar que milers de persones seguesquin arriscant les seves
vides i la de les seves famílies passant a mans de màfies criminals que trafiquen amb el seu
patiment i els llencen a la mar per arribar a Europa. Moltes persones han perdut la vida entre
Turquia i Grècia, i milers en el Mediterrani, intentant arribar a Europa. Açò, precisament, és el
que s’intenta que s’acabi; però, a la vegada, hem de respectar el dret d’asil de les persones
que fugen de la guerra, el terror o la conculcació dels seus drets humans més bàsics. Aquest
és un principi fonamental que forma part dels valors fundacionals de la Unió Europea i que
s’han de respectar. Per tot açò, i Espanya ha estat un dels països que ha insistit durant tot el
procés negociador, s’estableixen salvaguardes i garanties a l’acord per protegir i garantir
aquest dret rigorosament, tal i com exigeix la legislació internacional i l’europea. L’acord al
qual es va arribar respecta escrupolosament la declaració institucional del Congrés dels
Diputats, aprovada el dia 16 per unanimitat dels grups parlamentaris; en concret, s’han
introduït a l’acord final algunes modificacions sol·licitades per Espanya, en tres punts
fonamentals. A petició d’Espanya, s’ha afegit una segona frase en el paràgraf primer, per
garantir que totes les actuacions que es facin siguin conformes al dret internacional de la
Unió Europea i que s’exclogui qualsevol forma d’expulsió col·lectiva. En aquest mateix
apartat, s’afegeix una referència expressa a la tramitació individualitzada dels expedients de
sol·licitud d’asil, perquè no hi hagi dubte que els sol·licitants d’asil arribats a les illes gregues
tenguin un procediment individualitzat i personalitzat, i mai col·lectiu. I, a petició d’Espanya,
també s’ha incorporat a l’apartat segon una previsió específica perquè el reassentament de
nacionals sirians des de Turquia es faci tenint en compte aquelles persones més vulnerables,
d’acord amb els criteris de vulnerabilitat de l’ONU. Durant tot aquest procés, a més, Espanya
ha defensat la necessitat que ja havíem comentat abans, d’una vertadera política comuna
migratòria i d’asil, que cerqui fer feina de manera responsable, sostenible i eficaç, tant quant a
les conseqüències, com quant a les causes de l’origen de l’actual crisi migratòria. Tots sabem
que aquest no és un assumpte fàcil de gestionar; també sabem la profunda preocupació que
causa a la nostra societat i a tots ens afecta sentimentalment, i aquí parl a nivell personal,
veure imatges com les que veiem cada dia. Crec, així i tot, que s’ha arribat a un acord
raonable, però no millorable; un acord respectuós amb la llei i amb la tradició europea de
defensa dels drets humans. Un acord que permetrà, a més, donar una resposta operativa i
eficaç a la misèria, i un acord que, abans de res, eviti els drames que estem vivint cada dia, tot i
que hem de seguir fent feina i controlar que, en cap cas, es perjudiquin els drets de les
persones demandants de refugi. El principal problema que tenim avui és que continuen les
hostilitats a Síria i, mentre no siguem capaços de resoldre aquest problema, existiran
persones que ho passin malament; i donar-los resposta ha de ser la nostra prioritat, la prioritat
de tots. Ningú té el monopoli dels sentiments, la preocupació per la sort dels refugiats; la
preocupació per la gent que perd la vida és compartida per tots, en açò no estem a diferents
bàndols; el problema és com resolem la situació, i ho hem de fer tots junts. Per tant, una
vegada més, transmetrem la nostra satisfacció pel fet que, en temes tan sensibles com aquest,
tota la corporació en bloc, juntament amb diferents administracions i organitzacions de la
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societat civil, intentam, en la mesura de les nostres possibilitats, de donar resposta a aquesta
situació d’emergència que estem vivint. I, ja per acabar, dir que l’única compareixença que
farà el president del Govern, Sr. Mariano Rajoy, al Congrés de Diputats serà el dia 6,
precisament per rallar d’aquest tema, atesa la seva importància. Hem presentat una esmena,
perquè la proposta l’havíem preparada a l’impasse entre el preacord i l’acord, i, per tant, hi
havia un punt que no havia quedat ben redactat.
SRA. ALCALDESSA: La veritat és que, quan vam votar per unanimitat, també, la moció anterior,
no pensàvem trobar-nos una altra vegada davant aquest tema i haver de tornar a treure una
moció similar, endurint un poc els termes, sobretot a causa de la falta de reacció o la reacció a
la inversa d’alguns Estats membres. Esperem que aquesta reacció que hi ha hagut, social i
política, faci que els Estats membres puguin pressionar prou com per solucionar aquest tema.
Esperem que la moció anterior, sobre la base de la qual ens oferíem com a municipi acollidor,
pugui ser una realitat en breu. En tot cas, també ens felicitam de poder presentar i aprovar
conjuntament aquesta moció, no ens felicitam de haver de tractar-la, però sí de ser capaços
de fer-ho de manera conjunta.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels
21 de la corporació.
Posada la proposta a votació, amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat
dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
12. Precs i preguntes
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s'han contestat per escrit les
preguntes formulades 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 detallen:
1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.017, relativa a les declaracions de la Sra. Antonio quant a les obres
d'adequació del pas de vianants de l'av. Menorca (Exp. SG3216PR0003), que s'ha contestat
per escrit amb registre de sortida número 2.471, de data 17-03-2016.
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.018, relativa a obres de reforma de la pl. Verge del toro (Exp. SG3216PR0004),
que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.472, de data 17-03-2016.
3) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.021, relativa al projecte d'ampliació de l'aparcament de Sant Climent (Exp.
SG3216PR0005), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.473, de
data 17-03-2016.
4) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.023, relativa al projecte II fase del c/ Sant Gabriel, de Sant Climent (Exp.
SG3216PR0006), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.475, de
data 17-03-2016.
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5) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.024, relativa al Consell Municipal de Barris i la policia de Medi Ambient (Exp.
SG3216PR0007), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.476, de
data 17-03-2016.
6) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.025, relativa a la campanya d'informació i conscienciació a entitats de les
funcions de la policia de Medi Ambient (Exp. SG3216PR0008), que s'ha contestat per escrit
amb registre de sortida número 2.477, de data 17-03-2016.
7) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.028, relativa a incrementar els pipicans (Exp. SG3216PR0009), que s'ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 2.478, de data 17-03-2016.
8) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.031, relativa a modificar el reglament i exposició pública del Consell Municipal
de Barris (Exp. SG3216PR0010), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.479, de data 17-03-2016.
9) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.033, relativa a la proposta per ocupar la vicepresidència del Consell Municipal
de Barris (Exp. SG3216PR0011), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.480, de data 17-03-2016.
10) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.035, relativa al treball del vicepresident del Consell Municipal de Barris (Exp.
SG3216PR0012), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.481, de
data 17-03-2016
11) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.036, relativa a l'explicació del Sr. Lora en el Consell Municipal de Barris sobre
les peticions fetes (Exp. SG3216PR0013), que s'ha contestat per escrit amb registre de
sortida número 2.482, de data 17-03-2016.
12) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.039, relativa a la problemàtica de l'aigua (Exp. SG3216PR0014), que s'ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 2.483, de data 17-03-2016.
13) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.040, relativa a la situació del projecte de sanejament i abastament d'aigua al
camí de Baix (Exp. SG3216PR0015), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.484, de data 17-03-2016.
14) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.043, relativa a les declaracions de la Sra. Antonio sobre les obres de l'Escola
d'Adults (Exp. SG3216PR0016), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.485, de data 17-03-2016.
15) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.045, relativa al tema de guals (Exp. SG3216PR0017), que s'ha contestat per
escrit amb registre de sortida número 2.486, de data 17-03-2016.
16) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.046, relativa a diferents preguntes de les associacions de veïns
d'urbanitzacions (Exp. SG3216PR0018), que s'ha contestat per escrit amb registre de
sortida número 2.487, de data 17-03-2016.
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17) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.048, relativa a afirmacions de la Sra. Antonio sobre l'estudi d'ubicació de
diferents passos de vianants (Exp. SG3216PR0019), que s'ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 2.488, de data 17-03-2016.
18) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.049, relativa als llums de Nadal (Exp. SG3216PR0020), que s'ha contestat per
escrit amb registre de sortida número 2.489, de data 17-03-2016.
19) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.050, relativa a l'afirmació de la Coordinadora d'Associació de Veïns (Exp.
SG3216PR0021), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.490, de
data 17-03-2016.
20) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.051, relativa a incrementar els recursos humans per a la Brigada Municipal
(Exp. SG3216PR0022), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.492,
de data 17-03-2016.
21) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.052, relativa a l'elaboració dels plecs del concurs de neteja (Exp.
SG3216PR0023), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.493, de
data 17-03-2016.
22) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.056, relativa a l'explicació del Sr. Muñoz sobre el lent funcionament del nou
sistema d'incidències urbanes (Exp. SG3216PR0024), que s'ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 2.494, de data 17-03-2016.
23) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.057, relativa a programes de contractació de majors de 45 anys i garantia
juvenil (Exp. SG3216PR0025), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número
2.495, de data 17-03-2016.
24) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.054, relativa a la regidora de Medi Ambient i l'Agenda Local 21 (Exp.
SG3216PR0026), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.500, de
data 17-03-2016.
25) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.042, relativa a l'antiga residència sanitària (Exp. SG3216PR0027), que s'ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 2.501, de data 17-03-2016.
26) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.037, relativa a la retirada d'arbres i molèsties que ocasionen (Exp.
SG3216PR0028), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.503, de
data 17-03-2016.
27) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 18-02-2016, registre
d'entrada 2.029, relativa a la substitució de la policia de Medi Ambient durant el període
de vacances (Exp. SG3216PR0029), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.504, de data 17-03-2016.
28) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.109, relativa a les bases de la convocatòria del PIC 2016(Exp. SG3216PR0030),
que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.505, de data 17-03-2016.
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29) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.111, relativa al contracte de manteniment de jardineria i poda (Exp.
SG3216PR0031), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.506, de
data 17-03-2016.
30) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.112, relativa a la retirada al projecte de recuperació des Freginal (Exp.
SG3216PR0032), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.507, de
data 17-03-2016.
31) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.113, relativa al projecte de sanejament del camí de Baix (Exp. SG3216PR0033),
que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.508, de data 17-03-2016.
32) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.114, relativa al projecte de reforma dels carrers Sant Josep i Infanta (Exp.
SG3216PR0034), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.509, de
data 17-03-2016.
33) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.115, relativa a la substitució de bombetes de les faroles del carrer Camí des
Castell (Exp. SG3216PR0035), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número
2.510, de data 17-03-2016.
34) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 19-02-2016, registre
d'entrada 2.116, relativa a la realització d'analítiques a POIMA per incompliment de
l'ordenança (Exp. SG3216PR0036), que s'ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 2.511, de data 17-03-2016.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.24 hores del dia 31-032016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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