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Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 28-042016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es reuneixen els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, a excepció
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de la Sra. Reynés i del Sr. Botella, que s’incorporaran durant el transcurs de la sessió plenària,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre del
dia:
1. Acta anterior
S'inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a l'acta
de la sessió anterior, realitzada el dia 31 de març de 2.016.
No havent-hi cap rectificació, s'aprova l'acta anterior 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, de dos decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, que es transcriuen a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0007
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 3,
d'execució del Pressupost vigent, que regula l'ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:
Partida
SP1 3230 6250111 MOBILIARI ESC. INFANTILS MAÓ

Import
+10.000,00

Total Altes

+10.000,00

SP1 3230 6320214 OBRES ESCOLA ADULTS AL
QUARTERSANTIAGO
Total Baixes

-10.000,00
-10.000,00

Maó, 25 de febrer de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
EXP SICALWIN . 1SG4116MC0008
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució
del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
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Press Partida / Concepte Descripció
D16 CM1 1522 6220111 REHABILITACIÓ EDIFICI PONT DE SANT
ROC
TOTAL
I16

72004

Import
242.296,89
+242.296,89

Mª FOMENTO REHABILITACIÓ P.DE SANT 242.296,89
ROC
TOTAL
+242.296,89

Maó, 8 d'abril de 2015
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
A continuació, la Sra. alcaldessa indica que els punts 3 a 10 de l’ordre del dia seran tractats
conjuntament, de manera que, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt, amb posterior votació separada.
3. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de reparació de
la rampa d'entrada principal i d'esquerdes i fissures de la volada de l'EI Magdalena
0Humbert (Exp. SG4216SH0003)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en la reparació de deficiències
al formigó de la rampa de l’entrada principal i d’esquerdes i fissures de la volada al dintre d’EI
Magdalena Humbert, ubicada a c/ Dalt Sant Joan 5, amb un pressupost de 1630 euros, i
atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal
reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels
21 de la corporació.
4. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de canvi de
persianes en el CEIP Tramuntana (Exp. SG4216SH0004)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
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Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en canvi de persianes al CEIP
Tramuntana, ubicat a carretera de Favàritx 24, amb un pressupost de 12.630,57 euros, i atorgar a
l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora
d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
5. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres a la caseta
exterior del CEIP Tramuntana (Exp. SG4216SH0008)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en substituir plaques de
fibrociment per a panells Sandwich a la caseta exterior del CEIP Tramuntana, ubicat a la ctra. de
Favàritx, amb un pressupost de 547,04 euros, i atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO
prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
6. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora a l'IES
Joan Ramis i Ramis (Exp. SG4216SH0005)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en millora de l’accessibilitat a la
cafeteria i reforma de la sala de calderes i vestuaris per crear una sala pels dipòsits de
combustible a l’IES Joan Ramis i Ramis, ubicat a c/ Vives Llull 15, amb un pressupost de 9.724,30
euros, i atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança
fiscal reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
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7. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de reforma de la
torre de l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp. SG4216SH0006)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en reformar la torre de l’edifici de
l’IES Joan Ramis i Ramis, ubicat a c/Vives Llull 15, amb un pressupost de 5.750,30 euros i atorgar a
l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora
d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels
21 de la corporació.
8. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora en els
magatzems exteriors de l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. SG4216SH0007)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en substituir plaques de
fibrociment per panells Sandwich als magatzems exteriors de l’IES Pasqual Calbó i Caldés, amb
un pressupost de 22.011,63 euros i atorgar una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article
5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
9. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de substitució de
la coberta de l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. SG4216SH0009)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en substitució de la coberta a
l’IES Pasqual Calbó, ubicat a c/Francesc F. Andreu 1, amb un pressupost de 100.042,66 euros i
atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal
reguladora d’aquest impost.
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Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
10. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora en el
CEIP Mare de Déu del Carme (Exp. SG4216SH0010)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra consistent en substituir plaques de
fibrociment per panells Sandwich al magatzem exterior de CEIP Mare de Déu del Carme, ubicat
al c/ Màrius Verdaguer, 7, amb un pressupost de 947,10 euros, i atorgar a l’IBISEC una bonificació
del 95% a l’ICIO, prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
Obert el torn d’ intervencions quant als punts 3 a 10 de l’ordre del dia, no se’n van produir.
Seguidament, se sotmeten a votació els dictàmens abans transcrits, amb el resultat més
amunt detallat.
A continuació, a les 19.10 hores, el Ple municipal es constitueix en Junta General de
Promocions Urbanístiques de Maó, S.L. (en liquidació).
Es reprèn la sessió plenària a les 19.16 hores.
11. Modificació protocols festes del terme municipal de Maó-Mahón (Exp.
SP2416CU0020)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la Proposta de modificació dels Protocols de les festes del terme
municipal de Maó, que afecta els següents articles:
1) Article 7
Anterior:
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El caixer pagès, que representa la pagesia. Ha de ser un pagès que meni un lloc del terme
municipal de Maó o bé un lloc d’un altre terme, però el senyor del qual sigui de Maó. Té la
funció d’executar les decisions preses pel caixer batle.
Actual:
El caixer pagès, que representa la pagesia. Ha de ser un pagès que meni un lloc del terme
municipal de Maó o bé un lloc d’un altre terme, però el senyor del qual sigui de Maó. També
ho podrà ser un pagès natural de Maó i amb residència a Maó, encara que el lloc de treball
sigui fora del terme de Maó. Té la funció d’executar les decisions preses pel caixer batle.
-

I s’afegeix un apartat final a l’article 7, que diu:
Assumirà la Secretaria de la Junta la persona responsable del departament de Festes o qui
la substitueixi.
2) Es modifica l’article 9.
-

Anterior:
Article 9. La forma d’elecció de la Junta de Caixers és amb la votació de candidatures tancades
per part de tots els caixers i cavallers que hagin participat a la Colcada almanco en un dels
darrers tres anys abans de les votacions. Queden exclosos d’aquesta elecció els càrrecs de
caixer batle, caixer capellà i caixers representants de Sant Climent i Llucmaçanes, i el fabioler.
Per poder sortir a la Colcada immediatament posterior a la celebració de la votació, les
persones que compleixin les condicions establertes i estiguin en el cens aprovat estaran
obligades a votar. En cas que no ho facin, estaran obligades a presentar justificació
documentada de causa major, que haurà de ser admesa per la Junta de Caixers.
Actual:
Article 9. L’elecció de la Junta de Caixers
9.1. La forma d’elecció de la Junta de Caixers és amb la votació de candidatures tancades, per
part dels cavallers i caixers que hagin participat a la Colcada almanco en un dels darrers tres
anys abans de les votacions. Queden exclosos d’aquesta elecció els càrrecs de caixer batle,
caixer capellà, fabioler i caixers representants de Llucmaçanes i Sant Climent.
9.2. Per poder-se validar les eleccions, hi hauran d’haver participat, com a mínim, el 50 % de
les persones incloses en el cens. En cas de participació inferior, serà l’Alcaldia que, mitjançant
decret, nomenarà directament la Junta de Caixers del bienni corresponent.
9.3. Per al desenvolupament d’aquesta elecció, la Junta de Caixers aprovarà la corresponent
convocatòria d’acord amb lo previst als protocols.
3) Article 10
Anterior:
Article 10. Les candidatures es presentaran davant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Maó, que, a
través del Servei Municipal de Cultura, organitzarà tot el procés electoral, el qual es regirà pel
reglament propi que s’adjunta als presents protocols.
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Actual:
Article 10. Les candidatures es presentaran davant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Maó, que, a
través del Servei Municipal de Cultura, organitzarà tot el procés electoral, el qual es regirà per
allò previst en aquests protocols i en la corresponent convocatòria, ja esmentada a l’article 9.3
4) Article 23
Anterior:
Article 23. La guindola ha de ser idèntica per a tots els participants, amb una sola tira daurada,
situada a la dreta, i en direcció de darrere a davant, de baix a dalt. El floc als cabells de les
participants, si escau, ha de ser discret i de color negre o blanc. També s’ha de portar pentinat
discret en tots els casos, homes sense anelletes, dones amb anelletes discretes i, en ambdós
casos, cap pírcing en lloc visible.
Actual:
Article 23. La guindola ha de ser la tradicional. Portarà una sola tira daurada, situada a la dreta,
i en direcció de darrere a davant, de baix a dalt; en aquest sentit, s’admetrà la tira antiga, que,
partint de baix, gira en el bordó de dalt i torna al lloc de partida. El floc als cabells de les
participants, si escau, ha de ser discret i de color negre o blanc. També s’ha de portar pentinat
discret en tots els casos. Els participants que ho vulguin podran dur només una anelleta per
orella, que serà discreta i situada a la zona del lòbul. En cap cas es podrà dur pírcing en un lloc
visible.
5) Article 29
Anterior:
Article 29. Els altres cavalls duen la cabeçada enramada, el mirall, la buldrafa vistosa, sobre
fons de color honest, preferiblement negre, que no podrà ser retirada en cap moment, la coa
feta, enfundada i coberta amb flocadures.
El cavall del caixer fadrí durà sobrepitral de vellut negre, amb picarols i l’escut de la ciutat.
En qualsevol moment de la festa, els membres de la Junta de Caixers es podran dirigir a
qualsevol participant per demanar-li el compliment de la norma, relativa a la vestimenta dels
cavalls, exposada en els articles precedents.
Actual:
29.1. Tots els cavalls aniran amb muntura menorquina; els suadors hauran de ser blancs o
negres i sense cap inscripció visible; els pitrals només podran ser de cor, anella, estrella o creu
de Malta, excepte aquells caixers que, en funció del seu càrrec, hagin de portar pitral especial;
les brides seran de cuir, en general, o de corda negra, només en el cas que el mos sigui
d’avellana.
29.2. Tots els cavalls duen la cabeçada enramada, el mirall, la buldrafa vistosa, sobre fons de
color honest, preferiblement negre, que no podrà ser retirada en cap moment, la coa feta,
enfundada i coberta amb flocadures.
29.3. El cavall del caixer fadrí durà sobrepitral de vellut negre, amb picarols i l’escut de la
ciutat.
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29.4. En qualsevol moment de la festa, els membres de la Junta de Caixers es podran dirigir a
qualsevol participant per demanar-li el compliment de la norma, relativa a la vestimenta dels
cavalls, exposada en els articles precedents.
6) Article 32
Anterior:
Article 32. Les persones interessades s’inscriuran durant els terminis que fixi la Junta de
Caixers, que s’anunciaran públicament cada any, i acceptaran els protocols i les normes
d’inscripció.
Actual:
32.1. Les persones interessades s’inscriuran durant els terminis que fixi la Junta de Caixers,
mitjançant convocatòria que s’anunciarà públicament cada any.
32.2 La inscripció implica l’acceptació dels protocols i de les particularitats pròpies de cada
convocatòria.
7) Article 34
Anterior:
Article 34. La Junta de Caixers de Maó serà la responsable de designar les persones que
hauran de representar el nostre terme a les festes dels pobles amb els quals hi hagi acord de
participació; així mateix, vetlarà per la igualtat de possibilitats dels nostres cavallers,
mitjançant el sistema que consideri més adequat, que serà donat a conèixer juntament amb
les normes d’inscripció. Per a la participació en els mecanismes de designació, es discriminarà
positivament aquells cavallers que mantenguin cavall propi d’aquells altres que s’inscriguin
amb cavalls no propis.
Actual:
Article 34. La Junta de Caixers de Maó serà la responsable de designar les persones que
hauran de representar el nostre terme a les festes dels pobles amb els quals hi hagi acord de
participació; així mateix, vetlarà per la igualtat de possibilitats dels nostres cavallers,
mitjançant sorteig o el sistema que consideri més adequat, que serà donat a conèixer
juntament amb la convocatòria de cada any. Per a la participació en els mecanismes de
designació, es discriminarà positivament aquells cavallers que s’inscriguin per participar amb
cavall propi d’aquells altres que s’inscriguin amb cavalls no propis.
8) Article 35
Anterior:
Article 35. Els membres de la Junta de Caixers no podran participar en el sorteig que
determinarà els assistents a les colcades d’aquests pobles. No obstant, en el cas puntual que
rebin la corresponent invitació formal per part de la Junta de Caixers d’un altre poble, hi
podran assistir com a convidats especials.
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Actual:
Article 35. Els membres de la Junta de Caixers no podran participar en el sorteig o sistema de
designació que determinarà les persones assistents a les colcades d’aquests pobles. No
obstant, en el cas puntual que rebin la corresponent invitació formal per part de la Junta de
Caixers d’un altre poble, hi podran assistir com a convidats especials.
9) Article 36
Anterior:
Article 36. La Junta de Caixers recomana la no participació de cavallers en els actes de Colcada
organitzats als altres termes municipals, així com en el de Maó, fora dels tradicionals de cada
poble, que són les que compten amb uns protocols aprovats per l’ajuntament corresponent.
L’incompliment d’aquesta recomanació serà valorada per la Junta, que decidirà les mesures a
adoptar en cada cas.
Actual:
36.1. No es podran inscriure, ni participar a les colcades del terme municipal de Maó aquells
cavallers que, durant l’any anterior a cada convocatòria, hagin participat en simulacions de
colcades o jaleos fora dels reconeguts per l’Ajuntament de Maó, que són: Sant Joan
(Ciutadella de Menorca), Sant Martí (es Mercadal), Sant Antoni (Fornells), Sant Jaume (es
Castell), Sant Cristòfol (es Migjorn Gran), Sant Gaietà (Llucmaçanes), Sant Llorenç (Alaior), Sant
Climent (Sant Climent), Sant Bartomeu (Ferreries), Sant Lluís (Sant Lluís), Sant Nicolau (es
Mercadal) i Cala en Porter (Alaior).
36.2. Als efectes previstos a l’apartat anterior, no es consideraran simulacions de colcades o
jaleos:
- Els espectacles eqüestres, sigui quina sigui la modalitat de doma, en una pista o a la via
pública, en un espai delimitat i sense interacció directa, ni de manera activa, amb el públic,
contenguin o no contenguin la música del Jaleo.
- Els replecs tradicionals a finques privades, previs a les festes, que tenen l’objectiu de la
preparació de les persones participants a les festes i de la mateixa festa.
- Els passacarrers, entesos com la desfilada de cavalls i altres animals, de forma ordenada i
amb un objectiu clar de demostració, davant un públic passiu.
És així sempre que ni cavall ni cavaller llueixin la vestimenta oficial de les festes. En casos
excepcionals, les persones interessades podran sol·licitar de ser exonerades d’aquestes
obligacions, per la qual cosa ho hauran de demanar davant la Junta de Caixers, que resoldrà
cada cas concret.
En cas de dubte o en un cas no previst, a efectes de l’aplicació d’aquests protocols, la Junta de
Caixers tindrà la potestat de resoldre.
10) Article 37
Anterior:
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Article 37. El dia del pregó, els membres de la Junta de Caixers es reuneixen, al lloc i a l’hora
convinguts, per entrar a la plaça de la Constitució a toc de tambor. Es dirigeixen a
l’Ajuntament, on els rep el batle o batlessa. La Junta de Caixers queda formada a l’escala de
l’Ajuntament i el fabioler acompanya el batle o batlessa fins al balcó de l’Ajuntament i sona,
per primera vegada, la tonada de les festes. Posteriorment, el batle o batlessa posa la bandera
al lloc d’honor que li correspon. Seguidament, comença l’acte del pregó.
Actual:
Article 37. El dia del pregó, els membres de la Junta de Caixers es reuneixen, al lloc i a l’hora
convinguts, per entrar a la plaça de la Constitució a toc de tambor. Es dirigeixen a
l’Ajuntament, on els rep el batle o batlessa. La Junta de Caixers queda formada a l’escala de
l’Ajuntament i el fabioler i el caixer fadrí acompanyen el batle o batlessa fins al balcó de
l’Ajuntament i sona, per primera vegada, la tonada de les festes. Posteriorment, el batle o
batlessa entrega la bandera al caixer fadrí, que posa la bandera al lloc d’honor que li
correspon. Seguidament, comença l’acte del pregó.
11) Article 42
Anterior:
Article 42. A l’hora convinguda, la Colcada es dirigeix a l’ermita de Gràcia, per participar en la
celebració de les Completes. Quan arriba la Colcada a l’ermita, el fabioler segueix sonant a la
porta d’aquesta. Els cavallers no poden desmuntar dels cavalls fins que no hagin arribat el
caixer capellà i el caixer batle, moment en el qual el fabioler deixa de sonar.
Actual:
Article 42. A l’hora convinguda, la Colcada es dirigeix a l’ermita de Gràcia, per participar en la
celebració de les Completes. Quan arriba la Colcada a l’ermita, el fabioler segueix sonant a la
porta d’aquesta. En passar davant el fabioler i davant l’ermita, els caixers i cavallers es
descobreixen, com a mostra de respecte. Els cavallers no poden desmuntar dels cavalls fins
que no hagin arribat el caixer capellà i el caixer batlle, moment en el qual el fabioler deixa de
sonar.
12) Article 45:
Anterior:
Article 45. Una vegada arribats, entren a la plaça, seguin l’ordre de la Colcada, i el caixer fadrí
fa entrega de la bandera al representant de la corporació municipal. Una vegada ha passat el
caixer pagès, entra a la plaça el caixer batle, acompanyat pel caixer capellà, i demana l’inici del
Jaleo.
Actual:
Article 45. Una vegada arribats, entra a la plaça el caixer fadrí, acompanyat a banda i banda
pel caixer casat i un caixer vocal. Arribats a la tribuna, el caixer fadrí fa entrega de la bandera al
representant de la corporació municipal. Seguidament, es descobreixen i tornen a l’entrada
de la plaça per col.locar-se en la seva posició dins la Colcada. Comença la volta de primera
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passada amb l’entrada del fabioler. En sortir de la plaça, el fabioler descavalca i accedeix a la
tribuna d’autoritats, des d’on presencia el Jaleo. Rere el fabioler ja entra la Colcada, amb
música de banda. Una vegada ha passat el caixer pagès, entra a la plaça el caixer batle,
acompanyat pel caixer capellà, i demana l’inici del Jaleo.
13) Article 56.
Anterior:
Article 56. Acabada la missa, els cavallers formen un cordó, que va des de la porta de Santa
Maria fins al carrer de Sant Roc. Per aquest pas avança la imatge de la Mare de Déu, que ha
estat dipositada a la galera que l’espera a la porta de l’església. Des del pont de Sant Roc,
acompanyada pels quatre cavallers a cavall, és portada fins a l’ermita.
Actual:
Article 56. Acabada la missa, els cavallers formen un cordó, des de la porta de Santa Maria,
que travessa la plaça en direcció al carrer de Sant Roc. Per aquest pas avança la imatge de la
Mare de Déu, que ha estat dipositada a la galera que l’espera a la porta de l’església. Des del
carrer de Sant Roc, acompanyada pels quatre cavallers a cavall, és portada fins a l’ermita.
14) Article 75
Anterior:
Article 75. Vestimenta de cavallers, caixers i cavalls
Ja vista, de manera general, als articles 19 a 26 dels protocols de les festes de Mare de Déu de
Gràcia.
Actual:
Article 75. Vestimenta de cavallers, caixers i cavalls
Ja vista, de manera general, als articles 19 a 29, tots dos inclosos, d’aquests protocols.
15) Article 79
Anterior:
Article 79. Símbols particulars.
79.1. La bandera de Sant Climent, que porta el caixer fadrí i presideix la colcada, és l’aprovada
per l’A VV i ratificada per l’Ajuntament.
79.2. La buldrafa amb l’escut de Sant Climent, que porta el caixer fadrí
79.3. La cullereta que s’entrega als caixers i cavallers porta gravada la denominació Festes de
Sant Climent i l’escut del nucli.
Actual:
Article 79. Símbols particulars
79.1. La bandera de Sant Climent, que porta el caixer fadrí i presideix la Colcada, és l’aprovada
per l’AV i ratificada per l’Ajuntament.
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79.2. La buldrafa amb l’escut de Sant Climent, que porta el caixer fadrí.
79.3. La cullereta que s’entrega als caixers i cavallers porta gravada la denominació “Festes de
Sant Climent” i l’escut del nucli.
79.4. El pitral de cuir amb picarols i amb l’escut de Sant Climent, que porta el cavall del caixer
fadrí.
16) Article 80
Anterior:
Article 80. Vestimenta de cavallers, caixers i cavalls.
Ja vista de manera general als articles 19 a 26 dels protocols de les festes de Mare de Déu de
Gràcia.
Actual:
Article 80. Vestimenta de cavallers, caixers i cavalls.
Ja vista, de manera general, als articles 19 a 29, tots dos inclosos, d’aquests protocols.
17) Article 82
Anterior:
Article 82. Són faltes que mereixen la consideració de lleus les següents:
...
Actual:
Article 82. Són faltes que mereixen la consideració de lleus qualsevol incompliment del
previst en aquests protocols que no estigui tipificat com a falta greu o molt greu; i, en
particular, les següents:
18) Articles 84 i 85
Anterior
Article 84. Són faltes molt greus:
84.1. La reiteració de dues faltes greus a la mateixa festa.
84.2. La reiteració d’una falta greu quan ja hagi estat sancionat per falta greu en anteriors
edicions de la festa.
84.3. La presència a la Colcada, bé a cavall o bé a peu, en estat d’embriaguesa o sota els
efectes dels estupefaents.
84.4. La reiteració de dues faltes greus a la mateixa festa.
84.5. La reiteració d’una falta greu quan ja hagi estat sancionat per falta greu en anteriors
edicions de la festa.
84.6. La presència a la Colcada, bé a cavall o bé a peu, en estat d’embriaguesa o sota els
efectes dels estupefaents.
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Article 85. Les sancions seran les següents:
85.1.Per una falta lleu: advertència de la Junta de caixers.
85.2.Per dues faltes lleus: advertència i pèrdua d’una tanda de sortida a les festes pròximes.
85.3.Per falta greu: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de Caixers durant un bienni i un
any sense poder sortir a cap de les colcades del terme municipal de Maó.
85.4.Per falta greu, després d’una primera sanció: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de
Caixers durant dos biennis consecutius i dos anys sense sortir a cap de les colcades del
terme municipal de Maó.
85.5.Per falta molt greu: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de Caixers de Maó durant
tres biennis i tres anys sense sortir a cap de les colcades del terme municipal de Maó.
85.6.En cas de falta molt greu, el caixer batlle, oïda la Junta de Caixers, podrà ordenar
l’expulsió immediata de la persona infractora de la Colcada.
Actual:
Article 84. Es considera falta molt greu la presència a la Colcada, bé a cavall o bé a peu, en
estat d’embriaguesa o sota els efectes dels estupefaents.
Article 85. Les sancions seran les següents:
85.1. Per la primera i segona faltes lleus: advertència de la Junta de Caixers.
85.2. Per la tercera i següents faltes lleus: advertència de la Junta de Caixers i pèrdua d’una
tanda de sortida a les festes següents.
85.3. Per la primera i segona faltes greus: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de Caixers
durant un bienni i un any sense poder sortir a cap de les colcades del terme municipal de
Maó.
85.4. Per la tercera i següents faltes greus: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de Caixers
durant dos biennis i dos anys sense poder sortir a cap de les colcades del terme municipal de
Maó.
85.5. Per falta molt greu: inhabilitació per ocupar càrrec a la Junta de Caixers durant tres
biennis i tres anys sense poder sortir a cap de les colcades del terme municipal de Maó.
19) Article 87
Anterior:
87.2. La Junta de Caixers acordarà la continuació de l’expedient, o el seu arxiu, segons
consideri, i nomenarà un instructor entre els seus components.
Actual:
87.2 La Junta de Caixers acordarà la continuació de l’expedient, o el seu arxiu, segons
consideri, i, si escau, la instrucció de l'expedient correspondrà a qui estigui assumint la
Secretaria de la Junta.
SEGON. Obrir un període d’exposició pública de 30 dies hàbils, a partir de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes al text. En cas que durant el període establert no s’hi
presentin al·legacions, el text quedarà aprovat de forma definitiva.
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TERCER. En cas que es presentin al·legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de
l’Ajuntament, que procedirà a l’aprovació definitiva del text.
QUART. Feta l’aprovació definitiva, el text entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament
en el BOIB.
A les 19.30 hores s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Reynés.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS DEL PSOE: Avui duim a Ple l’aprovació inicial de la modificació dels protocols de les
festes del terme municipal de Maó. És, consider jo, el tancament o la conclusió d’un procés
que va iniciar l’equip de govern anterior amb la revisió i elaboració d’aquests protocols; una
vegada passades les primeres festes amb aquests protocols aprovats, tal com també havia
previst l’anterior equip de govern, és el moment de fer-ne una revisió. Ha estat, per tant, un
procés participatiu, que ha donat lloc a la creació d’aquesta comissió de revisió de protocols i,
també, a la realització de diferents assemblees de caixers i cavallers, a les quals també han
pogut participar els membres dels diferents grups municipals; aquests òrgans, fins ara, han
tingut un paper molt concret i molt clar; i, a partir d’ ara, el seu paper quedarà una mica més
diluït, atès que es preveu que els protocols no s’hagin de revisar i modificar cada any. No
tindria sentit tenir uns protocols per canviar-los anualment. Per tant, haurem de consensuar
quin és el futur que donam a aquests òrgans, principalment a la comissió de protocols. La
proposta de modificació dels protocols prové de la seva comissió de revisió, i hi han participat
els diferents grups municipals i, també, persones enteses o que coneixen la cultura popular;
també hi han participat cavallers, representants de l’església i representants de diferents
entitats; aquesta comissió va ser constituïda per l’anterior batllessa i s’ha mantingut amb els
canvis oportuns. Una vegada aprovada inicialment la modificació d’aquests protocols, s’obrirà
un període d’exposició pública, durant la qual tothom que vulgui podrà fer les seves
aportacions, i, per tant, veurem quina és l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de Maó. Els
canvis proposats que avui es duen a aprovació inicial d’aquest Ple són petits canvis de forma
o que requerien especificar una mica més, i altres canvis de més contingut. Tots els articles
d’aquests protocols que es modifiquen s’han llegit en aquest Ple, i jo en destacaria un, que és
el que fa referència a la participació de cavallers a festes no reconegudes; fins ara, açò era una
recomanació i ara passarà a ser un criteri d’inscripció, com ja es va fer a la darrera
convocatòria de la Junta de Caixers actual. Aquest ha estat un tema que ha generat alguns
problemes a la Junta de Caixers actuals, per la qual cosa s’ha optat per una major concreció.
Han considerat també oportú reconèixer quins són els actes que són plenament acceptats i
que, per tant, no suposen cap perjudici per a les festes i per als protocols. D’altra banda, un
altre punt que estava pendent i que havia comportat, en el seu dia, certa polèmica era
l’obligatorietat de votar. Aquest article s’ha modificat; s’ha considerat que hi haurà votacions i
que seran donades directament per vàlides si superen el 50% de participació, i, en el cas que
no s’hi arribi, com també es preveia anteriorment, seria l’Alcaldia l’encarregada de designar el
caixer casat i la Junta de Caixers. I un altre aspecte que jo voldria destacar, i que tal vegada no
és tant de contingut quant a les festes, però sí que ho és quant a valors, és la no discriminació
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entre homes i dones, per exemple, en el cas de les anelletes, que era un detall petit, però fins
ara es contemplava que els homes no havien de dur, o no duien, anelletes ja per norma. Per
acabar, i per donar torn als companys, agrair als membres de la Comissió de Protocols la feina
que han fet i les hores que hi han dedicat; als companys de consistori, als representants dels
partits, la seva participació; i, també, als cavallers que han fet les propostes per enriquir i
millorar els protocols.
SR. SPITZER DE C.Me: Agrair a l’equip de govern actual i a l’anterior equip de govern, que va
iniciar el treball, que hagin comptat amb els grups polítics per a la confecció dels canvis en els
protocols. Creiem que els canvis ajuden a concretar punts que estaven generant o podien
generar controvèrsia, com va passar a les festes passades, i donen un millor marc normatiu
per al desenvolupament de les festes. Com no pot ser d’altra manera, estem d’acord i votarem
a favor.
A les 19.35 hores s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Botella.
SR. AÍNSA DEL PP: Gràcies, Sr. Pons, per la seva explicació. Evidentment, estem d’acord amb
tot el que ha explicat. Agrair, també, la feina feta per l’Ajuntament, tant quant a l’anterior
equip de govern, que va iniciar aquests protocols, com quant a l’equip de govern actual, que
eleva aquí aquesta modificació. Aquesta modificació inclou una sèrie de puntualitzacions que
consideram positives i també toca un tema un poc polèmic, que és el de l’obligatorietat de
votació per a l’elecció de la Junta. Crec que el que es du aquí és positiu. Agrair molt la feina de
tots els cavallers, que han fet durant aquest més de dos anys; van proposar una sèrie de
modificacions als protocols i ara també modifiquen aquells que van aprovar ja fa un any;
recordar, també, que aquesta modificació, que es va proposar des de l’equip de govern
anterior, era davant una preocupació, crec que real, de la major part dels cavallers, sobretot
dels cavallers amb més experiència, més antics, atès que consideraven que la festa, d’alguna
manera, s’estava perdent en segons quins detalls, o s’estava devaluant, o els caixers més joves
no acabaven de tenir la formació o el coneixement de la festa que consideraven que havien
de tenir. Per tant, tot açò és positiu. El nostre vot serà el d’una abstenció positiva, i torn a
insistir que estem d’acord amb aquestes modificacions. Els anteriors protocols i les seves
modificacions surten, en la seva major part, de les idees dels cavallers; com ha dit el Sr. Pons,
ara s’obre un termini d’exposició pública d’aquestes modificacions, per tal que la ciutadania
les pugui llegir i fer les aportacions que consideri adients. Certament, els caixers i cavallers
tenim molt a dir, però el ciutadà d’a peu també ha de poder opinar; i tal vegada crec que seria
molt bo que uns quants ciutadans, no dic molts, perquè sol ser difícil, llegissin aquests
protocols i fessin propostes per millorar-los, que segur que hi caben. També val a dir que jo,
per exemple, simplement amb una llegida d’aquests protocols, vaig veure que hi havia un
article que generava dubtes quant a si especificava una cosa o una altra; per tant, crec que
serà bo que, durant aquest mes d’exposició pública, continuem fent feina per, si fa falta,
poder millorar els protocols, la modificació dels quals avui aprovam.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE, 1 C. Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
12. Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó-Mahón per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca per a l'any 2016 (Exp. SP1316CO0162)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i
Esports, s’acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a
la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca.
SEGON. Acceptar la delegació de competències feta pel Consell Insular de Menorca,
conforme a la redacció de l'anterior conveni.
TERCER. Acceptar la transferència de fons per import de 83.229,00 €, per tal de poder fer
efectiva l'esmentada delegació de competències.
La Sra. secretària indica que, per prendre acord sobre aquest assumpte, fa falta el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.
Obert en torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Simplement fer un petit recordatori del que implica aquest
conveni. L’objectiu és articular col·laboració tècnica, econòmica i administrativa entre Consell
Insular i Ajuntament de Maó; el concepte, com molt bé s’ha especificat, són les prestacions
bàsiques, prestacions econòmiques de caràcter no periòdic, atorgades de manera puntual a
un ciutadà o a una família per donar resposta, en aquest cas, a una situació de necessitat; i
aquests ajuts són, de forma estipulada, per a habitatge, manutenció, activitats educatives,
inserció social, motius sociosanitaris i d’emergència social. La vigència d’aquest conveni és
del dia 1 de gener del 2016 fins al dia 31 de desembre d’aquest mateix any. El finançament
s’ha incrementat enguany considerablement: hi ha hagut un increment de 16.646 euros; per
tant, ens anam fins als 83.229 euros. Cal tenir en compte els criteris de distribució d’aquests
250.000 euros que fixa el Consell Insular. En principi, tal i com ens van manifestar, agafen el
principi d’equitat, tractament individualitzat, just i equilibrat, entre tots els ajuntaments, però
també hi ha una sèrie de variables que cal tenir en compte i que vull donar a conèixer, perquè
crec que és interessant. Les variables que agafen són la població, el tant per cent de gent
gran, el tant per cent de menors i el tant per cent de població aturada. Els requisits per obtenir
aquests ajuts són: estar empadronats en el municipi de Maó, ser major de 18 anys i no tenir
ingressos per atendre les situacions de necessitat i emergència. La quantitat que rep Maó
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representa un 33 per cent de la quantia total de 250.000 euros que el Consell Insular de
Menorca posa a disposició dels ajuntaments. També voldria donar a conèixer uns valors que
crec que són interessants: Ciutadella té gairebé mil habitants més que Maó i, en canvi, Maó
se’n du un tant per cent més elevat d’aquella quantia; açò és així perquè, si bé Ciutadella té
més població total, quant a gent gran Maó i Ciutadella tenen la mateixa població; i, en relació
a la població total, açò representa tenir un 31 per cent de gent gran a Maó i un 29 per cent de
gent gran a Ciutadella. Quant a menors, Maó i Ciutadella tenen pràcticament la mateixa
quantitat, però, en tenir Maó menys població que Ciutadella, el tant per cent de menors en
relació a la població total és més elevat. I, quant a aturats, i aquí és on crec que hem de fer
més feina, a Maó hi ha 839 aturats de fa més de sis mesos, o més, en front de Ciutadella, que
en té 566; per tant, quant a aquest aspecte, amb una importància d’un vint per cent a l’hora
de fer el repartiment, l’import que es rep és major. Per tant, del total d’ajuts, i sobre la base de
l’exposat, Maó se’n du un 33,29 per cent i Ciutadella un 30 per cent.
SR. SPITZER DE C.Me: A tenor de les xifres que donava la senyora Obrador, dol un poc veure
com el número d’aturats d’alta durada que té Maó és percentualment tan major del que té
Ciutadella; crec que hem de tenir aquesta dada com a referència que hem de fer alguna cosa
millor. Quant al conveni, veiem que és un conveni continuista, i, com bé deia la Sra. Obrador,
hi ha un increment de 16.000 euros respecte a l’exercici anterior, però simplement açò és
produeix sobre la base dels barems de càlcul. Consideram, com sempre hem dit, que la ajuda
del Consell quant a aquests temes és bàsica, i, evidentment, votarem a favor.
SRA. REYNÉS DEL PP: Un poc en la línia del Sr. Spitzer i de la Sra. Obrador, dir que és un
conveni que dóna continuïtat al que hi ha hagut al llarg de tots els anys; aquesta col·laboració
entre administracions fa possible que tinguem partides d’aquest tipus per destinar a persones
que, ara mateix, es troben en una situació molt difícil; encara hi ha molta gent que necessita
ajuda. Per tant, estem satisfets que s’hagi incrementat aquest tant per cent, però, com ha
explicat la Sra. Obrador, açò es deu a aquestes variables. També dir que tot açò és possible
perquè les administracions, gràcies a la feina feta durant aquests darrers quatre anys, han
millorat la seva economia, i, per tant, hi ha més partides per destinar a aquestes finalitats, tot i
que el pressupost del Consell Insular, en benestar social i temes socials, s’havia incrementat
igualment cada any. Crec que és un conveni quant al qual tots n’estem satisfets, i ajuda molt
les persones de tots els municipis i els ajuntaments, també.
SRA. ALCALDESSA: A nosaltres també ens han sorprès una mica aquestes dades quant a la
població d’aturats; i sí que en feim una, de reflexió: intentarem veure si, realment, aquesta
percepció que tenim és així o no ho és, atès que Maó i Ciutadella tenen realitats turístiques
diferents. A Ciutadella, de fet, hi ha molta gent empadronada que té segona residència; no es
tracta de gent gran, ni de gent que es troba en cap situació d’aquestes. Així i tot, mirarem de
conèixer l’origen d’aquesta diferència, encara que trobam que es pot deure a açò; no obstant,
ho intentarem comprovar.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
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13. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP, relativa als tràmits en línia (Exp.
SG3216MC0013)
Como se dice en diversos campos de la vida cotidiana, “las nuevas tecnologías no son el
futuro, son el presente”. Así, durante el pasado mandato, se implantaron en este
Ayuntamiento la tramitación de algunas licencias y/o trámites de manera on-line. En el caso
de las licencias menores, se convirtió en un trámite pionero, puesto que permitía realizar la
liquidación en la misma plataforma y, por tanto, obtener la licencia correspondiente en un
único procedimiento.
La tramitación on-line de determinados expedientes facilita el trabajo al responsable
municipal, pero mucho más al ciudadano, que evita desplazamientos y trabaja desde una
interfaz a modo de ventanilla única.
La burocracia es algo difícil de eliminar en la Administración, pero consideramos que es un
objetivo común intentar, al menos, reducirla. El trabajo que está detrás de cualquier
procedimiento no es sencillo, pero poco a poco todos nos vamos acostumbrando a hacer
numerosas gestiones a través de una web o aplicación. Creemos que es importante continuar
el camino iniciado en el anterior mandato y hay que seguir incorporando trámites que
faciliten las gestiones a los ciudadanos.
En el programa electoral del Partido Popular de Mahón para las elecciones de mayo de 2015,
nos comprometíamos a seguir incorporando trámites como la renovación de licencias, la
devolución de fianza de residuos e, incluso, los certificados de carencia. Ejemplos de
expedientes que generan demasiado papeleo, tanto para la Administración como para el
administrado, hay muchos. Es por ello que consideramos importante e interesante seguir
incorporando, de una manera paulatina, el mayor número de tramitaciones on-line que sea
posible.
Por otro lado, siendo conscientes de que algunos trámites puedan tardar más tiempo en
poder ser tramitados de manera on-line y siendo conocedores de que más del 75% de
llamadas que recibe el Área de Urbanismo son de técnicos o de promotores, que quieren
saber cómo está su expediente, creemos que debería darse un paso más en cuanto a
transparencia y facilidad de acceso a la información, implantando un mecanismo para poder
conocer cuál es el estado de tramitación de los expedientes de otorgamiento de licencias.
Sabemos que no será un mecanismo sencillo, pero muchos municipios españoles y otras
administraciones tienen sistemas de consulta de expedientes, y, conociendo el
funcionamiento de la carpeta ciudadana, creemos viable dicha implantación, como figura
también en nuestro programa electoral de mayo de 2015.
Creemos que es el momento de seguir haciendo de la Administración un portal de acceso
cómodo y ágil para los ciudadanos, seguir aplicando cuestiones de la vida cotidiana a las
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cuestiones burocráticas. Por todos los motivos expuestos, el Grupo Municipal del Partido
Popular eleva al Pleno de la corporación la siguiente propuesta:
Seguir incorporando trámites on-line relacionados con el área de Urbanismo, como las
renovaciones de licencia, las cédulas de carencia u otros que el equipo de gobierno considere
oportunos.
Estudiar e implantar un mecanismo que permita al promotor, o a sus técnicos, el acceso a la
información sobre el estado de tramitación de los expedientes de otorgamiento de licencias
de obras.
La Sra. Noval, explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. SPITZER DE C.Me: Com bé saben tots vostès, nosaltres defensam cegament l’evolució en la
tramitació digital; considerem que la tramitació digital és bàsica per a una major eficiència,
eficàcia i transparència dels serveis als ciutadans; i, a part, té avantatges demostrats per a
ambdues parts, com molt bé ha explicat la Sra. Noval. Entenem que, en aquest cas, el major
repte és la unificació de sistemes entre la carpeta ciutadana i el software que s’empra a
Urbanisme, però crec que aquí tenim un avantatge, que és que, com hem dit altres vegades,
l’empresa que desenvolupa tots els sistemes és la mateixa; per tant, el fet d’unificar els
sistemes és una qüestió de propòsit. Nosaltres ens sumam a la proposta i ens posam a
disposició, com hem fet en altres ocasions, de l’equip de govern, per ajudar en el que sigui
necessari, amb la finalitat que açò sigui una realitat com més prest millor. Consideram que la
tramitació digital alleugerirà la càrrega de treball del departament d’Urbanisme, que sabem
que és un dels que més en té.
SR. TUR DEL PSOE: Aquest és un tema que afecta moltes àrees i, també, especialment d’inici,
afectarà gairebé més la part d’Activitats; així i tot, compartim completament la filosofia de la
moció. També és cert que la voluntat d’implantar la tramitació digital no va, a vegades, al
mateix ritme que el procediment i tràmits que es requereixin perquè sigui una realitat.
Segurament tots voldríem que aquesta qüestió fos més ràpida; com ha dit la Sra. Noval, en
aquests moments, les tramitacions en línia que es fan són fruit d’accions de l’anterior equip
de govern i el resultat de canvis normatius que es van produir, especialment quant a
declaracions responsables i comunicacions prèvies. En aquests moments es tramiten en línia
les comunicacions de manteniment de façanes, les comunicacions prèvies d’inici d’obra, etc.;
des que les lleis van permetre les declaracions responsables, es va facilitar aquest
procediment. Avui, des dels departaments d’Urbanisme i d’Activitats repassàvem aquesta
qüestió, i també cal tenir en compte que, quant a determinats processos, intervé també l’Àrea
Econòmica i que, quan en alguns d’aquests fa falta resolució efectiva, açò ho complica més
tot. El que sí s’està valorant, i estic segur que l’anterior equip de govern també ho va valorar,
és que l’inici d’aquests procediments es pugui fer en línia, i jo crec que açò és una passa més
que hem d’aconseguir a poc a poc; s’ha de poder iniciar en línia un procediment, tant si és
d’obra major, com d’obtenció de cèdula de carència, pròrrogues, etc. De moment, estem
valorant que l’inici de determinats procediments, com, per exemple, transmissions de
titularitat d’activitats o activitats innòqües no vinculades a obres, es pugui fer en línia. Quant a
una cosa ben senzilla, com són les cèdules de carència, cal dir que, si hi ha hagut obres de
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reforma dins els darrers anys, no es pot donar la cèdula de carència; per tant, es pot iniciar un
procediment de sol·licitud de cèdula de carència que, finalment, no es pugui atorgar; així idò,
aquest també és un tema que té algunes dificultats. O bé el cas de les pròrrogues o
renovacions de llicències, que pràcticament vénen a ser una llicència nova, i el darrer tram de
resolució del procediment també dificultaria el fet que tot el procediment es fes en línia,
sense perjudici que l’inici de procediment sí que es podria fer digitalment. Compartesc
completament amb la Sra. Noval que la realitat professional, en aquests moments, va per
davant de l’Administració; de fet, el visat dels projectes del Col·legi d’Enginyers es fa
telemàticament en el 100% dels casos; l’Administració, per garantia i seguretat, sol anar més
endarrerida. Per tant, voluntat absoluta de seguir incorporant tràmits en línia, no només al
departament d’Urbanisme, sinó també a moltes altres àrees, fins i tot quant a alguna part que
afecta l’Àrea Econòmica. Per altra banda, en el mes d’ octubre entra en vigor la nova Llei
39/2015, de procediment administratiu, que obliga ja a la implantació de l’administració
electrònica i a la gradual disminució i desaparició de tot el que són els tràmits en paper; per
tant, aquesta és una realitat que a poc a poc haurem d’anar assumint des de l’acord majoritari
de totes les administracions que estaran obligades per aquesta Llei. Per tant, tot açò s’haurà
d’anar ampliant per part del Sr. Tutzó, que efectivament du les relacions més directament
amb SILME. Com deia el Sr. Spitzer, s’està treballant amb l’empresa SILME, amb els
ajuntaments i amb el Consell Insular per tal d’establir, d’una forma consensuada, aquests
diferents sistemes, que, en aquests moments, en altres bandes, estan donant molt bon
resultat. Per tant, votarem a favor de la proposta, per tal que l’inici d’alguns altres expedients i,
fins i tot, alguna resolució es puguin fer en línia, sense perjudici d’adaptar-nos al nou procés
d’administració electrònica.
SR. SPITZER DE C.Me: Hem de tenir clar que tot açò requereix dos processos paral·lels: primer
de tot, s’ha de dur a terme la integració de sistemes, per adequar-los a l’administració
electrònica; i després, una vegada feta la integració de sistemes, simplement a efectes de
forma, cal anar afegint els tràmits que consideram rellevants o que es puguin tramitar
d’aquesta manera, siguin d’Urbanisme o de l’àrea que sigui; el que és la integració de
sistemes, el fet de deixar preparats els nostres programes per anar afegint més tràmits, és una
cosa que podem fer a partir de ja; per tant, la integració de sistemes és un treball que podem
fer a partir de ja, treballant mà amb mà amb SILME.
SRA. NOVAL DEL PP: Un poc en la línia del Sr. Spitzer, dir que són dos processos diferents; i
només un comentari: la nostra proposta no anava tan encaminada a processos 100%
resolutius administratius en línia; de fet, el plantejament que es va estar estudiant, a final del
passat mandat, va ser el d’incorporar alguns tràmits, encara que fos d’inici, perquè sabem que
hi ha una sèrie de documents que presenten els tècnics només emplenant una instància i
firmant-la, i és un poc a açò, al que anàvem. Quan vam posar en marxa el procediment
d’atorgament de les obres menors en línia, i encara eren obres menors, vam obrir una mica
una fissura a escala administrativa; som conscients que hi ha molta feina a fer, però, encara
que sigui només per poder iniciar determinats procediments en línia, bé sigui amb una
sol·licitud o adjuntant un document o un altre, ho consideram interessant. Per tant, esperam
que siguem també pioners a incorporar una altra sèrie de qüestions i capaços d’integrar, com
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hem dit, diferents aplicacions o diferents procediments, per tal que, al final, el benefici el
tengui el ciutadà, però també el treballador municipal, atès que tots som conscients de la
paperassa que hi ha en aquesta casa.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació.
14. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP, relativa a les necessitats
d'aparcament dels veïns de la zona de la plaça Verge del Toro (Exp. SG3216MC0014)
La plaza Verge del Toro está siendo objeto de una reforma y adecuación conforme a la
ejecución de un proyecto iniciado en el anterior mandato municipal.
La problemática de aparcamiento en aquella zona es notoria y ampliamente conocida
especialmente por los vecinos allí residentes, y la actuación municipal al respecto venía
orientada en el sentido de poder utilizar para tal fin el solar de propiedad privada, cuyo titular
es el Obispado de Menorca, ubicado en la citada plaza, a expensas de otras posibles
soluciones que, conforme a las características de la zona, resultan difíciles de adoptar.
A tal fin, en fecha 16 de noviembre de 2015 el Grupo Municipal del Partido Popular presentó
una propuesta de acuerdo que fue debatida y aprobada en el Pleno de la Corporación del día
26 de noviembre de 2015, por el que se acordaba, junto a otras medidas, “Que el
Ayuntamiento de Mahón dé solución a las necesidades de aparcamiento de los vecinos de la
plaza Monte Toro, negociando si es preciso con el Obispado una fórmula para la adquisición o
uso del solar de su propiedad ubicado en dicha plaza”.
La realidad es que, desconociendo las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno para
dar cumplimiento al acuerdo de pleno del pasado 26 de noviembre, en estos momentos el
solar en cuestión se encuentra, según información de la que dispone este grupo municipal,
en venta, como así lo acredita también un cartel de una inmobiliaria que en él se encuentra
instalado.
Es este un hecho sobre el que nada hay que objetar, por el hecho de que se trata de una
propiedad privada con posibilidades de edificación, pero la realidad es que, en el caso de
producirse en el mencionado solar una actuación en este sentido, imposibilitaría o restringiría
de forma notoria el cumplimiento del acuerdo de pleno del pasado 26 de noviembre, que
tiene como objetivo la búsqueda de soluciones para la problemática de aparcamiento para
los vecinos de la zona.
Es por todo ello que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta ante el próximo Pleno
de la Corporación municipal la siguiente propuesta de acuerdo.
Que el Ayuntamiento de Mahón, reafirmándose en su voluntad expresada en el acuerdo del
Pleno del pasado 26 de noviembre de 2015, realice de forma inmediata cuantas gestiones
sean precisas ante el Obispado de Menorca como titular del solar afectado, para garantizar el
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uso público y con destino a parking del solar de su propiedad ubicada en la plaza Verge del
Toro, al objeto de poder aportar una solución a la problemática existente en esa zona de la
ciudad.
La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. SPITZER DE C.Me: Com ja es va manifestar en el Ple de novembre i, com ja ha dit la Sra.
Reynés, consideram que és important trobar una solució a la problemàtica d’aparcament dels
veïns de la zona. Nosaltres, en principi, no som intervencionistes, i, evidentment, no veiem
malament que el Bisbat operi amb la parcel·la com millor li convengui. Ara bé, atesa la bona
relació que té el Consistori amb el Bisbat i atès el nombre d’acords assolits amb èxit entre les
dues parts, sí que consideram interessant explorar la possibilitat que l’Ajuntament intenti
trobar una fórmula, perquè es pugui convertir l’esmentada parcel·la en aparcament . Jo
voldria aprofitar l’ocasió per fer constar el nostre interès en l’ampliació de les places
d’aparcament des Freginal; i, en aquest punt, haurem rallar, també, o negociar amb el Bisbat,
atès que la parcel·la també és seva.
SRA. ALCALDESSA: En el Ple del mes de novembre vam tractar una moció que era, relativa a la
problemàtica del TIV que gestiona Càritas, i estic intentant recordar, però m’agradaria poderho comprovar, que en aquesta moció, que tractava del TIV, hi havia un tercer punt que,
efectivament, rallava d’aquesta parcel·la, i em sembla recordar que la votació la vam fer per
punts separats, perquè aquest punt no tenia gaire a veure.
SRA. REYNÉS DEL PP: L’alcadessa va demanar votació separada, però, com que nosaltres
havíem presentat la moció, vam dir que no, que s’havia de votar conjuntament; per tant, hi va
haver una abstenció per part seva. Vostès van dir que estaven d’acord amb el primer punt de
la proposta, però, quant al segon i al tercer, no hi estaven.
SRA. ALCALDESSA: Per tant, la moció va ser aprovada gràcies a la nostra abstenció. De totes
maneres, dir-los que sí, que s’estan fent gestions amb el Bisbat; l’altra dia, precisament, vam
tenir una xerrada sobre aquest tema i quant a d’altres, i s’estan fent gestions. Vull recordar
que aquesta és una propietat privada i té un ús residencial; a més a més, Càritas està posant a
la venda diferents propietats seves, per una qüestió de necessitats monetàries; per tant, la
situació és una mica complicada. Així i tot, estem intentant trobar una solució a aquest
problema, cercant altres alternatives; de moment, la proposta d’ús d’aquesta parcel·la, mentre
no es vengui, o la possibilitat, en un futur, de comprar-la, que en aquests moments no ho
veiem possible, s’està també prospectant. S’estan fent les gestions. Dir que la percepció que
nosaltres hem tingut, arran de diverses reunions mantingudes amb els veïns, és que l’ús
d’aquesta parcel·la no és una de les preocupacions més grans dels veïns de la plaça, que, en
aquests moments, recordem-ho, està en obres; i, per tant, de totes maneres, la parcel·la,
actualment, no la podrien emprar; moltes de les cases d’aquests veïns tenen cotxeria i qui
més empra aquesta parcel·la com a aparcament són els veïns dels carrers del voltant, però no
els que tenen habitatges dins la plaça; almenys açò és el que ens han transmès; però és igual,
són veïns igualment, i s’ha de cercar una solució, encara que la necessitat d’aparcament no
sigui pròpiament dels veïns de la plaça. Vostès demanen, a la seva proposta, que es realitzin
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de forma immediata les gestions, però aquestes gestions actualment ja s’estan realitzant i
s’està intentant trobar una solució a aquesta situació; per tant, que açò consti en acta.
SR. SPITZER DE C.Me: Tant de bo poguéssim fer un canvi d’ús d’aquest sòl.
SRA. ALCALDESSA: Es pot fer una modificació de Pla general, efectivament. Estem en el lloc
adequat per fer-ho.
SRA. REYNÉS DEL PP: Tal vegada el Bisbat ho hi estaria gaire d’acord. Crec que, quant al fet de
passar de tenir un solar edificable a un solar no edificable, ningú hi estaria d’acord; i més
tenint en compte les necessitats que té Càritas. L’únic que volia recordar és que l’equip de
govern es va abstenir quant a aquest punt i que, per tant, donàvem per fet que s’aniria fent
alguna passa en aquest sentit. A nosaltres, els veïns sí que ens van traslladar la necessitat de
places d’aparcament, ja no per a ells, perquè, com molt bé ha dit la Sra. alcaldessa, tenen la
seva cotxeria, sinó perquè tenen fills, hi van amics i també es fàcil poder aparcar allà; i, a més a
més, hi ha l’espai, perquè, si no hi hagués l’espai, seria complicat, però havent-hi l’espai es
podria habilitar. Quant al tema del TIV, al qual ha fet referència la Sra. batllessa, dir que potser
aquella permuta no hagués estat tan desgavellada i ara tindríem la Casa d’Acollida i aquesta
parcel·la en propietat; i ens ha arribat informació quant al fet que, des del Consell Insular,
s’estan fent tota una sèrie de gestions i, finalment, el TIV passarà igualment a mans privades.
Per tant, haver deixat de mans aquell tema, que estava gairebé aclarit, que era beneficiós tant
per a Càritas, com per a l’Ajuntament, no crec que fos una bona decisió; revisant, avui, l’acta
d’aquell Ple, he vist que la Sra. alcaldessa va dir que les valoracions dels béns a permutar eren
perjudicials per a l’Ajuntament, i jo li vull recordar que les valoracions les van fer els tècnics
d’aquesta casa; per tant, quant a açò, crec que no hi ha res a dir; i, a més a més, coneixent que
el Bisbat ha presentat un escrit oferint que l’Ajuntament pugui comprar la Casa d’Acollida,
amb aquella permuta ho podríem aconseguir tot. Si es pogués comprar la Casa d’Acollida,
aquest grup municipal n’estaria encantat, i hauríem de veure el tema de les valoracions,
perquè no és el mateix una valoració per a una permuta que una valoració per a una compra.
Va faltar molt poc per poder aprovar aquella permuta, que hagués estat beneficiosa per a
totes les parts; va ser una llàstima. Dir al Sr. Spitzer que, quan vam parlar de la permuta amb el
Bisbat, al que també ens vam referir va ser a la zona del pavelló de l’Alcázar, no as Freginal,
però dins l’església no es van posar d’acord quant a aquest assumpte, i, per tant, vam deixar
de banda aquell tema.
SRA. ALCALDESSA: Aquest és un altre debat, però sí que hem de recordar que nosaltres vam
valorar que el fet de privatitzar un sòl municipal no era l’opció més adequada; i que, per tant,
per açò vam aturar la permuta. Recordar, també, que, quan se’ls va demanar si la facilitat de
tenir la propietat dels terrenys era garantia de poder seguir amb l’activitat econòmica, ens
van dir que l’única garantia de poder continuar l’activitat era que hi pogués entrar una
empresa privada i privatitzar-ho tot, i nosaltres vam considerar que, com a Administració
pública, no ho podíem permetre.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació.
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15. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP, relativa a la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Exp. SG3216MC0015)
La necesidad de recaudación por parte de la Administración municipal, para garantizar los
servicios de los que es responsable el propio Ayuntamiento, es un hecho incuestionable; así
mismo, la recaudación mediante impuestos permite también el ofrecimiento, por parte de la
Administración, de nuevos servicios que, sin ser competencia municipal y a pesar de las
últimas reformas legislativas, muchas de ellas hoy en día cuestionadas, se han convertido en
servicios que podemos calificar de imprescindibles para mantener el estado del bienestar de
nuestra ciudad y sus habitantes.
Así pues, y ante esta situación, llegamos al punto de inflexión entre la permanente
controversia de los servicios ofrecidos por parte de la Administración municipal a los
ciudadanos, así como los pertinentes gastos de gestión y administración de la propia
estructura de la Administración municipal, y el grado de presión impositiva aplicada a los
mismos a través de los impuestos, tasas y precios públicos.
Dentro de los diferentes impuestos que son aplicados por la Administración municipal existe
la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, popularmente conocido como impuesto de plusvalías.
Es éste un impuesto que, a criterio del Grupo Municipal del Partido Popular, resulta desfasado
y de nula o poca justificación en su aplicación, pero, a pesar de ello, somos conscientes de la
dificultad en la supresión del mismo (al menos, de forma global e inmediata), a pesar de que
cabría esta posibilidad, ya que no se trata de un impuesto obligatorio.
No obstante lo anteriormente expuesto, sí que estamos plenamente convencidos, dado el
conocimiento y la información de que disponemos, de que la aplicación del mencionado
impuesto en transmisiones patrimoniales, como consecuencia de herencias, genera, junto al
propio impuesto de transmisiones patrimoniales, una problemática social que precisa de
solución, al objeto de evitar las situaciones que se están produciendo de personas que no
pueden proceder a la aceptación de herencias recibidas por no poder hacer frente a la carga
impositiva que la misma genera.
Es cierto que la ordenanza municipal ya contempla bonificaciones del 95% para la vivienda
familiar o para los bienes adscritos a una empresa familiar o del 50% cuando se trate de la
vivienda habitual del heredero, pero estas bonificaciones en absoluto cubren todas las
casuísticas que se generan en caso de herencia, por tratarse de unas determinadas
condiciones muy limitadas (y que incluso han dado lugar a alguna picaresca), generando, así
mismo, un agravio comparativo con el resto de transmisiones por herencias.
Como es de sobra conocido, también se están produciendo, como consecuencia de la crisis
económica que hemos padecido, una depreciación notoria de los valores de los inmuebles, lo
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que hace que su valor catastral, incluso a pesar de las últimas medidas correctoras, no esté en
consonancia con su valor real, produciendo con ello una mayor presión impositiva y, en el
caso que nos ocupa, sobre un cálculo de posibles incrementos de valor totalmente ficticios.
Debiendo indicarse en apoyo de estos argumentos que la recaudación por IIVTNU, en caso de
transmisiones por herencias, no ha llegado en los últimos años en ningún caso al 50% del
total de recaudación, estando en muchos ejercicios alrededor del 25% o 30% de la misma, y
que el total de los derechos reconocidos para el año 2014 asciende a 2.328.647 € y la
consignación de este capítulo en los presupuestos del presente año 2016 asciende a
1.275.000 €, y siendo sin duda cantidades importantes la recaudación total por IIVTNU
entendemos desde el Grupo Municipal del Partido Popular que son asumibles de su
disminución en una cuantía importante y notoria, ya sea como consecuencia de un
incremento de bonificaciones, como de una reducción de la presión fiscal.
Manifestar, así mismo, que desde el Partido Popular entendemos totalmente fuera de lugar,
abuso de recaudación y presión impositiva sobre bienes que ya han liquidado sus
correspondientes impuestos, cuantos gravámenes repercutan en transmisiones por derechos
de herencia.
Somos conscientes, también, de que existen una presupuestos municipales aprobados en
razón de unas ordenanzas y criterios, pero también es cierto que la modificación de una
ordenanza de esta importancia y complejidad es difícilmente posible realizarla de forma
rauda y veloz, y máxime teniendo en cuenta que el equipo de gobierno no considera hábil el
mes de agosto y está adherido, como toda la ciudad ya sabe y padece, al movimiento slow, y
debe ser tenida en cuenta para la elaboración de los futuros presupuestos de la institución.
Es por todo ello que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente propuesta
de resolución:
1. Que se inicie de forma inmediata el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, para que la citada modificación pueda estar aprobada de forma definitiva antes
del mes de octubre del presente año (época de confección de los presupuestos
municipales), atendiendo en la citada modificación a los siguientes criterios:
a) Ampliación de las bonificaciones por transmisiones con motivo de herencias al 95% en
todos los casos, con independencia del grado de parentesco o del tipo de finca o
vivienda de que pudiera tratarse.
b) Reducción del tipo impositivo, actualmente fijado en un 24%, al 20% (con posibilidad
de continuar la reducción en próximos ejercicios de acuerdo con las finanzas
municipales) y con la clara intención de marcar una tendencia de supresión de este
impuesto, que reiteramos no es obligatorio.
c) Reducción de los actuales porcentajes vigentes del 2,6% para periodos hasta cinco
años y del 2,2% para periodos de hasta veinte años, al 2,0% y 1,5% (con posibilidad de
continuar la reducción en próximos ejercicios, de acuerdo con las finanzas
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municipales) y con la clara intención de marcar una tendencia de supresión de este
impuesto, que reiteramos no es obligatorio.
1. Instar al Govern Balear para que presente una iniciativa parlamentaria para la
supresión/reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales por motivos de
herencia, con independencia del grado de parentesco o del tipo de finca o vivienda de
que pudiera tratarse.
El Sr. Botella explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. SPITZER DE C. Me: En primer lloc, deixar clar que a nosaltres ens sembla malament
qualsevol impost que generi un greuge comparatiu entre municipis; ens sembla un poc
absurd que hi hagi diferències entre el que paga un senyor a Murcia i el que paga un senyor a
Maó per una transmissió. De totes maneres, ens alegra que s’hagi presentat aquesta moció,
perquè obre el debat. Crec que és una cosa de la qual hem de parlar. Entenem que la
naturalesa d’aquest impost és injusta, atès que, encara que fos assumible en èpoques de la
bombolla immobiliària, té difícil defensa, atesa la manera en què es calcula. Creiem que és un
poc absurd. Ho explicaré senzillament; si compres un habitatge per 20 i el vens per 30, pagues
l’impost sobre els 30, no sobre la diferència, quan ja inicialment s’havia pagat l’impost, amb la
qual cosa hi ha una doble imposició. Així mateix, si compres un habitatge per 20 i el vens per
15, segueixes pagant plusvàlua. Açò encara s’agreuja més, desgraciadament, en el cas de les
dacions en pagament. Sabem que, si hi ha una dació en pagament, i costa molt que un banc
l’accepti, el perjudicat també ha de pagar plusvàlua; de fet, s’ha de pagar a molts de
municipis. I entenem que és un impost que s’hauria d’eliminar . Com ha dit el Sr. Botella,
aquest impost s’aplica únicament als béns immobles de naturalesa urbana, no als de
naturalesa rústica, i obliga a tributar únicament pel valor del sòl, no pel de la construcció, la
qual cosa també genera discrepàncies. No m’estendré en dades, però sí que voldria demanar
alguns punts. Primer: en què s’ha basat la baixada del 24 al 20 per cent i si hi ha un estudi
econòmic que ho justifiqui, o és una decisió arbitrària. I si, després d’aquest 24 al 20 per cent,
com que diu que és amb intenció que gradualment s’elimini, es pot plantejar una taula de
descompte gradual; encara que, repetesc, nosaltres som partidaris d’eliminar-lo; no obstant,
certament, les arques municipals no ho poden assumir tot d’un dia per l’altre. Per altra banda,
dir al Sr. Botella que quan vostès podien haver aplicat aquesta fórmula de forma molt fàcil era
durant el mandat anterior, en què vostès governaven. El Sr. Tutzó em diu que les dacions en
pagament, ara mateix, no tributen. Potser la informació que nosaltres tenim no és del tot
correcta. A mi, m’agradaria fer una esmena in voce, per afegir un punt a la moció, que digui
“Que les dacions en pagament es troben exemptes del tribut, supeditat al fet que les
persones sol·licitants no siguin propietàries de cap altre immoble i que l’immoble es tracti de
l’habitatge habitual”, igual com s’ha aprovat a altres municipis. Que jo tengui constància,
aquesta esmena no existeix en aquest municipi, per la qual cosa nosaltres proposam que
s’afegeixi a la moció.
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La Sra. secretària indica al Sr. Spitzer que la vigent Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ja recull l’exempció proposada
com a esmena en els casos de dacions en pagament, arran de la modificació del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
SR. SPITZER DE C.Me: Així idò, reiterar que nosaltres som partidaris d’eliminar aquest impost i
sol·licitar com s’ha calculat aquesta rebaixa.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Abans de continuar, l’any 2014 es va afegir la lletra C, apartat 1, de
l’article 105 de la Llei d’hisendes locals amb l’entrada en vigor de la Llei 18/2014, quan es van
poder declarar exemptes de l’impost les transmissions realitzades amb ocasió de dació en
pagament pels fets imposables anteriors a l’exercici 2000, i açò ho estem fent. La dació en
pagament està exempta de pagament de la plusvàlua municipal, i estem aplicant aquesta
exempció amb efectes retroactius a exercicis no prescrits, fins al 2011, si no ho record
malament. Fet aquest aclariment, xerrant de temes d’impostos hi entra molta teoria
econòmica, i podríem dir que més filosofia que teoria econòmica, perquè el que avui és un fet
certíssim d’aquí 50 anys és un disbarat, i al revés; xerren més de filosofia que de teoria
econòmica. Vull dir que, si no es veuen els impostos com a forma de distribució de part de la
riquesa entre la societat i no es veuen els impostos com a forma de crear ingressos per poder
fer front a despeses de tota la nostra comunitat, en conjunt, ens referim tant a serveis públics,
com a despeses indispensables de l’Àrea Social, sobretot en temps de crisi, es pot posar en
dubte la conveniència de tots els impostos, no només d’aquest. Per aquesta mateixa regla de
tres, no només hauríem d’instar a treure l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, sinó també l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que tampoc
és obligatori, també l’Impost de transmissions patrimonials de procedència autonòmica, i per
què no instar a baixar o treure l’IVA de competència estatal? i per què no tots?; açò entra dins
la filosofia que cadascú tengui de l’economia. La qüestió és que, en el fons, es tracta
d’ingressos per fer front a les despeses públiques, tant per a serveis públics, com per a
prestacions socials d’emergència; però açò també és possible que sigui només filosofia; però
encara hi ha un element més, que ho empitjora tot, i és que encara ens trobam en plena crisi
econòmica; per a moltíssima gent, la crisi encara no ha passat. Què es fa, en moments de
crisi?; fins fa poc, històricament, i tornam a rallar de filosofia, a Europa, en general, s’utilitzava
despesa d’inversió pública per ajudar a substituir l’empenta privada quan aquesta es retreia,
conscientment o inconscientment, en èpoques on es posen en dubte els beneficis fruit de les
inversions; i aquí és on apareix la inversió i la despesa pública, per no deixar caure l’economia
en general. Açò havia passat fins ara, històricament; però a la darrera crisi s’ha abandonat
aquest plantejament per passar a adoptar un plantejament molt més restrictiu i conservador
amb la inversió pública, que ha portat a aplicar les famoses retallades. Amb resultats creiem
que bastant més desfavorables per a les famílies. Tal vegada s’ha canviat de plantejament
perquè aquesta crisi no era econòmica, com les conegudes fins ara, sinó que era més bé
financera, i el camí que s’ha agafat, correctament o incorrectament, aquí no hi entraré, açò ho
deix a consciència de cadascú; en lloc d’afrontar la manera d’aportar inversió des de la vessant
pública, per no deixar caure l’economia es va optar per utilitzar aquests mateixos recursos,
aquests mateixos diners públics, per tornar-los als bancs i treure la crisi del seu cau, que era el
financer; no era aquesta una crisi econòmica o de demanda de producció, però és possible
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que açò només sigui una qüestió de filosofia, no dic que sigui una ciència certa. Si traiem el
debat de l’apartat filosòfic i anam al pràctic, la veritat és que, si traiem o minvam ingressos
permanents o normatius per ordenança, per la Llei Montoro, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, hauríem de treure paral·lelament despesa pública corrent; així de
simple. Diuen que són ingressos que es podrien obviar; xerram d’entre un milió i mig i dos
milions i mig d’euros; jo crec que no es poden obviar. Si baixam ingressos normatius, per
complir amb l’obligada regla de despesa, s’han de baixar en la mateixa quantitat les despeses;
açò vol dir, simplificant, incidir més en les retallades, ni més ni menys; tornam a entrar al
terreny filosòfic de per a què serveixen els impostos. Una altra variable que no podem perdre
de vista és que les circumstàncies actuals d’incertesa normativa fan molt difícil prendre
decisions que puguin comprometre l’economia municipal. Una altra Llei Montoro, la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, la famosíssima RSAL, part de la qual ha
estat declarada inconstitucional i que ha provocat un bon grapat de problemes de
competències entre comunitats autònomes i ajuntaments, sobretot pel que fa al seu
finançament, juntament a un imminent, sembla ser, procés electoral a escala estatal, ens fa
pensar que no seria gens prudent prendre decisions que minoressin ingressos, si bé no
tancarem mai portes quant al fet de mirar de perfeccionar l’àmbit de les bonificacions quan es
clarifiqui el futur normatiu que afecta directament el finançament de les administracions
públiques. Hem dit en nombroses ocasions que l’actual equip de govern s’ha marcat, com a
eixos irrenunciables de la seva acció política, la promoció econòmica i l’acció social, i aquest
darrer eix és, a més a més de prioritari, urgent. Agraesc que treguin aquest tema; jo l’agaf de
forma constructiva, però vostès ja s’han avançat. Estem rallant d’una ordenança que no es
modifica substancialment des de fa més de dotze anys . L’únic canvi destacable que hi ha
hagut en el tema de les plusvàlues es va dur a terme l’any 2014, arran de la modificació de
l’article 105 de la Llei reguladora d’hisendes locals, que establia una exempció de pagament
de l’IIVTNU en els casos de dació en pagament quant a execucions hipotecàries. Aquí voldria
trencar una llança a favor de col·lectius que es van mobilitzar amb força, amb molta força,
com la PAH, i que molts creiem que van ser crucials per a la modificació de lleis clarament
injustes, inclosa la llei que regula les plusvàlues. Vostès proposen fer extensibles les
modificacions i anar davallant el tipus impositiu fins arribar a l’objectiu de suprimir-lo
definitivament, i diuen que aquest és l’objectiu del Partit Popular; però a tots els que som dins
aquesta sala se’ns planteja la mateixa pregunta: per què no ho van fer vostès quan tenien
majoria absoluta a l’Ajuntament, al Govern Balear i al Govern central? Per altra banda, voldria
saber quins serveis proposen retallar amb la baixada d’aquests ingressos. Aquí tornam a
entrar en el camp de la filosofia. De tota manera, com ja he dit, no tancarem portes, ni molt
menys, a mirar de perfeccionar l’àmbit de les bonificacions; crec que hi ha marge. Si miram al
nostre voltant, gairebé el 100% dels municipis de la nostra Comunitat Autònoma, per no dir
tots, perquè qualcun se’m pot haver escapat, cobren plusvàlues; no tots, ni fer-hi prop, tenen
bonificacions com les que tenim a la nostra ordenança actualment; altres bonifiquen molt
menys, encara que a tots els hereus, convisquin o no; altres modifiquen per trams; altres no
contemplen cap modificació per herència. Hi ha molta casuística, hi ha moltes veritats, açò sí
que pot crear un greuge comparatiu. També hi ha multitud de casuística quant al tipus
impositiu; n’hi ha que l’apliquen per trams, segons anys transcorreguts, n’hi ha que van del 22
al 28,50 per cent. Fent una comprovació empírica, ens trobam que l’import, quant a
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plusvàlues, que s’aplica a Maó, sense tenir en compte bonificacions, no supera ni de bon tros
els llocs on l’import quant a aquest impost és major. Estem per davall de poblacions com
Palma, Manacor, Calvià o Sant Antoni de Portmany; per davall de poblacions similars a la
nostra, de la costa mediterrània, com Figueres, per exemple; estem a la par amb poblacions
com Eivissa o Alcúdia; la nostra ordenança és pràcticament calcada a les ordenances de Sant
Lluís i des Castell; és a dir, que no estem, ni de bon tros, fora del mercat, com es diria
col·loquialment; però, de totes maneres, repetesc, i que quedi molt clar, que no tancam cap
porta a perfeccionar l’àmbit de les bonificacions; però, fins que no es clarifiqui l’àmbit
normatiu que afecta el finançament de les administracions públiques, no seria prudent
encarar canvis, nosaltres, de manera unilateral; i recollim el guant sobre aquest tema; però ara
mateix, amb els condicionants que consten a la seva proposta i amb els criteris que imposen,
no la podem votar a favor. Vostès diuen que hem de baixar el tipus impositiu del 24 al 20%; hi
ha una sèrie de punts que, en aquests moments, no podem votar a favor. Ara bé, repetesc, no
tancam la porta a futures modificacions, que ens agradaria molt que fossin consensuades.
SR. SPITZER DE C. Me.: Per fer un parell de puntualitzacions; el Sr. Tutzó, fent una mica de
filosofia econòmica, comentava si aquest és un impost just o injust; ningú discuteix la
necessitat de finançar les administracions públiques amb impostos, es un fet claríssim. El que
tenim dret a discutir és si els impostos són justos i si estan ben aplicats. Creiem que per açò
ens hem de seure a discutir. Repetesc: compres una casa per 20 i la vens per 15, i has de pagar
una plusvàlua; de què?; on és, la plusvàlua? Estem davant un impost just o un impost injust?
Nosaltres, com hem dit, no deim que s’elimini radicalment, però sí que creiem que és una
cosa que s’ha de revisar. Des del moment que tenim potestat per legislar sobre aquest
impost, consideram que, almenys, l’hem de convertir en un impost just. No tenen sentit
moltes de les casuístiques. Vostè, Sr. Tutzó, diu que generaríem un greuje comparatiu; jo crec
que el greuge comparatiu ja existeix; en tot cas, el modificaríem en benefici dels nostres
ciutadans; a mi, m’és igual el que facin a altres bandes; a mi, el que m’interessa és el que es
faci aquí. Jo crec que hem de cercar una solució i debatre si estem davant un impost just; de
fet, tal vegada hi ha certes casuístiques no contemplades que, almenys, hauríem de preveure.
SR. BOTELLA DEL PP: Hem vingut avui aquí a presentar unes mocions amb ànim constructiu;
tots sabem que nosaltres estem a l’oposició i que no podem imposar res; venim a proposar,
els feim una proposta que vostès, que tenen la majoria, poden acceptar o no acceptar. Jo li
agraesc, Sr. Tutzó, la lliçó de teoria econòmica i fiscal que ens ha donat, però, al final, la
conclusió a la qual he arribat és que no tenen voluntat política de baixar els impostos, en
aquests moments. Tota la resta era innecessària, però en podem parlar; parlarem d’alguns
detalls als quals s’ha referit, Sr. Tutzó, però la realitat és aquesta i és la mateixa a la qual es va
referir la Sra. Reynés a l’anterior ple; vostès duen dins el seu ADN, com a forces d’esquerres, el
fet de pujar la pressió impositiva al ciutadà, ho duen dins l’ànima; i com que ho duen dins
l’ànima, ho apliquen. Allà vostès; nosaltres farem el que haguem de fer conforme al nostre
criteri. Al Sr. Spitzer, dir-li que compartesc amb ell una cosa que jo no havia tret, i que és certa:
els greuges i les diferències territorials quant a l’establiment d’impostos com aquest
existeixen, i, a mi, em sap greu. Jo crec en la concepció estatal d’un país, d’Espanya, i em
semblaria bé que certes coses estiguessin regulades així; però, si no és així, m’estimaria més
que, quant a pressió impositiva, posats a tenir llibertat, jo fos dels qui cobressin menys i no
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dels qui cobressin més, com va fer la Sra. Esperança Aguirre quan va governar a Madrid. Per
tant, coincidesc totalment amb vostè, Sr. Spitzer. Quant a la dació en pagament, crec que ha
quedat suficientment clar; a jo no és només que m’alegri, sinó que vull que quedi clar, perquè
ara resultarà que la dació en pagament i aquesta modificació de la llei serà gràcies a la Sra.
Ada Colau, la gran activista del PAC, que ara, quan és a l’Alcaldia de Barcelona, no predica o
no fa el que ha predicat més d’una vegada. En tot cas, jo també els diré que aquesta
modificació de la Llei la va dur a terme el Sr. Montoro, que era tan insensible, que no tenia en
compte res i que només actuava pressionat per les grans masses, com ha dit el Sr. Tutzó, que
es mobilitzaven; curiosament, igual que passa a Maó; ara no es mobilitza ningú, però és igual.
Aquesta modificació normativa la va dur a terme el Partit Popular, perquè alguna cosa devia
fer bona, no totes, però alguna sí, i potser hauria pogut anar més enllà, certament que sí. Per
què no ho vam fer en el mandat anterior?; perquè vam arribar tard; perquè vam trobar una
situació econòmica que era la que era, i vam haver d’encarrilar-la; ens vam dedicar a davallar
l’IBI o a fer-ho veure, perquè l’oposició deia que no el davallàvem, però ara vostès diuen que
el vam davallar massa; per tant, el devíem baixar. És a dir, que, d’una manera o altra, fèiem
coses. Les coses es fan una darrere l’altra. La Sra. Juanola ens ha dit avui, en un escrit, que els
processos són de quatre anys i que en quatre anys es veuran els fruits; per tant, les coses, una
darrere l’altra, es van fent. Nosaltres ens en vam adonar i ho vam incloure dins el programa
electoral, i açò és el que hem fet en aquests moments. Dit açò, per què no llevam més
impostos?; totalment d’acord, Sr. Tutzó; si el Partit Popular, si en Salvador Botella, si aquest
grup municipal d’ell depèn, aplicam les regles del liberalisme econòmic, que produeixen
menor pressió fiscal als ciutadans, i ho veiem bé, perquè per a nosaltres no hi ha millor
política econòmica i social que repartir la riquesa que es crea enmig del carrer; nosaltres no
som partidaris de l’intervencionisme estatal o municipal, que és el que a vostès els agrada.
Vostès estan a una banda i nosaltres estem a l’altra; hi ha falta de voluntat política, tenim
projectes diferents; si fos per nosaltres, els puc assegurar que baixaríem impostos; i no em faci
comparacions, Sr. Tutzó, que no són bones, perquè vostè, Sr. Tutzó, ve d’Ara Maó, una
agrupació d’electors, i darrere hi ha molts de partits, però no hi ha res. Vostès no han governat
a Madrid. De fet, quan el Sr. Zapatero va pujar l’IVA, el PP ho criticava; després, quan el PP el
va pujar més, el PSOE el criticava; fins i tot també ho criticava la Sra. Aguirre quan ho feia el Sr.
Montoro. Per tant, tothom, quan governa, fa unes coses i altres, no tant; així i tot, la Sra.
Esperanza Aguirre va treure impostos i pressió fiscal mentre va governar el Partit Popular.
Anem a les retallades; podem rallar del que vostè vulgui, Sr. Tutzó; vostè em ralla d’un milió i
mig o de dos milions d’euros quant a ingressos en el capítol de plusvàlues; és cert. Jo li faig
unes propostes, Sr. Tutzó, que no afecten els pressupostos d’enguany; jo deman que
comencem a posar en marxa un expedient; certament, el Sr. Spitzer em diu, amb molt bon
criteri: per què passar d’un 24% a un 20% quant a tipus impositiu?; idò, li diré molt clarament,
Sr. Spitzer: perquè he volgut ser molt moderat, perquè, si per jo hagués estat, hauria suprimit
aquest impost o hauria deixat el tipus impositiu a un 10%; però com que sé que açò no ho
podrem fer, hem posat un percentatge que ens ha semblat que afavoriria el ciutadà i que no
repercutiria excessivament en la recaptació, que baixaria a poc a poc. Jo puc entendre que,
com vostè molt bé ha dit, Sr. Tutzó, al final la culpa sigui del Sr. Montoro, com sempre. Tenim
assumit que la culpa del que aquí passi serà de la gestió anterior o del Govern central de
Madrid. És igual, açò és un joc polític; el que nosaltres proposam no significa treure dels
pressupostos un milió i mig o dos milions d’euros. Vostè, Sr. Tutzó, ha maximitzat el que diu la
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moció per tal de justificar la falta de voluntat política, i li ho respect, però no ho puc
compartir. El fet de comparar-nos amb altres llocs no val la pena; tots, sempre, hem fet gala i
hem volgut que Maó fos una ciutat capdavantera i el que hem de fer és ser capdavanters en
poder davallar la pressió impositiva, en afavorir les coses als ciutadans; a jo, si ho fa Sant Lluís
o es Castell, o no ho fan, m’és igual; de fet, tant quan ha governat el PSOE com el PP, com Ara
Maó, l’Ajuntament de Maó sempre ha estat capdavanter i els altres pobles, que tenen menys
recursos administratius i jurídics, han vingut a remolc; per tant, no és excusa que estiguem
igual; normalment, ells vindran darrere nosaltres. Per tant, es tractava de prendre una
iniciativa, no sé si era capdavantera o no; la finalitat era la de beneficiar una immensa classe
mitjana de ciutadans que, quan han d’acceptar una herència, tenen aquesta problemàtica; es
tractava de suavitzar la situació, perquè aquesta problemàtica existeix. Vostè, Sr. Tutzó, ho pot
maximitzar, pot dir que és fruit d’aquesta situació tan complicada que hi ha; jo li dic, Sr. Tutzó,
i, a més a més, li ho dic avui, quan tenim la certesa que hi haurà eleccions, que, quan no hi ha
voluntat política, no hi ha res possible; i, quan hi ha voluntat política, tot és possible, i vostès
ho saben, encara que, desgraciadament, la distància que ens separa quant a aquest tema és
massa gran.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Supòs que no m’he explicat gaire bé, però jo he dit i he recalcat que
no tancam cap porta a perfeccionar l’àmbit de les bonificacions, però veig molt perillós, per
molt que vostè ho digui, Sr. Botella, el fet d’encarar una reforma que afecta directament els
ingressos d’un ajuntament tot sols. Açò és així perquè nosaltres no legislam, es legisla a
Madrid, i hi ha dues lleis, d’estabilitat pressupostària i de racionalització de l’Administració
local, que ens tenen molt fermats, siguin lleis del Sr. Montoro o d’un altre senyor, a mi açò
m’és igual; la realitat és que ens hem d’adaptar a unes lleis que nosaltres no podem canviar.
Per tant, és molt arriscat fer-ho tot sols, encara que puguem ser capdavanters, i ja ho hem
estat, perquè moltes de les bonificacions que tenim nosaltres, molts d’ajuntaments ni tan sols
les contemplen, però hi ha camp per córrer. Vostè, Sr. Botella, diu que només demana posar
en marxa un procés, però, si llegeixen la moció, veuran que açò no queda aquí, sinó que es
demanen tota una sèrie de mesures molt concretes, a les quals, ara mateix, no podem donar
sortida. Em sap greu repetir-ho, però vostès van tenir quatre anys per fer-ho i no ho van fer, és
així. La llei és estatal, nosaltres no tenim tant de poder com ens volen atorgar vostès.
Certament, gràcies al Sr. Montoro es va modificar el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals per incloure-hi l’exempció a l’IIVTNU quant a les dacions en pagament; ara bé,
no em faci creure, Sr. Botella, que sense pressió social açò s’hagués fet, perquè hi va haver
molta gent que es va mobilitzar; jo dubt que s’hagués aconseguit aquest canvi sense
mobilització social. Em sap greu dir-ho, però és així. Vostès diuen que duen dins el seu ADN el
fet de baixar impostos, però no els baixen. De fet, durant els quatre anys del seu mandat,
vostès només van baixar l’IBI el darrer any; en canvi, durant els tres anys anteriors el van pujar
en relació a com el van trobar; açò és així de clar; no ho dic jo, ho diuen els números. Dir que
no tenim voluntat no és adient, el que no som nosaltres és imprudents, i fer aquesta passa tot
sols em sembla molt arriscat. Crec que és molt important consensuar aquest tipus
d’ordenances, i, en el seu moment, quan es clarifiqui el futur, que esper que sigui prest,
voldria consensuar amb tots els grups municipals la possibilitat de modificar no només
aquesta, sinó diverses ordenances. Esper que no estiguem tot sols quant a açò.
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El Sr. Spitzer i el Sr. Botella, en representació dels seus respectius grups polítics municipals,
sol·liciten, amb caràcter extraordinari, un tercer torn d’intervencions, conforme a l’article 71.1
del ROM, al qual accedeix la Sra. alcaldessa.
SR. SPITZER DE C. Me.: Jo només per clarificar que vostè ha dit, Sr. Tutzó, que estem molt
fermats des de Madrid, quant al que podem fer i al que no podem fer. Està clar que nosaltres,
si baixam per un lloc, hem d’ajustar per l’altre. És un tema de voluntat. Una retallada és una
retallada, i cal estudiar com es poden optimitzar certes coses. Quan vostès van pujar l’IBI, jo
trobava que hi havia fórmules per evitar-ho. Estem en la mateixa situació. És un tema de
voluntat. Cal cercar una fórmula perquè açò sigui possible. És cert que hi ha una normativa a
complir i que no hem de sortir-nos d’aquests graus de desviament, però no ens diuen que no
puguem canviar aquest impost; per tant, és un tema de voluntat local. Clar que és complicat i
que no és una cosa que es pugui fer d’un dia per l’altre, ja ho he dit abans, però, repetesc, és
una cosa que és plenament factible. També volia puntualitzar que no estem, per llei, tan
fermats en aquest aspecte; estem fermats a escala general.
SR. BOTELLA DEL PP: Únicament per dir al Sr. Tutzó que s’ha expressat perfectament, però la
proposta que nosaltres feim és progressiva; nosaltres rallam de bonificacions, i, si vol
consensuar una modificació d’ordenança, el que ha de fer, per començar, és votar a favor de
la moció. Es fa camí en caminar; ara bé, si el que no volen és que l’oposició presenti una
proposta com aquesta, i ens amenacen amb el que pugui dir la Llei Montoro, o amb el perill
que hi pot haver, s’estan contradient; és a dir, l’esquerra es queixava que el Govern central
feia massa intervenció sobre l’autonomia municipal. Nosaltres, aquí, li donam una eina sobre
la base de la qual vostè, Sr. Tutzó, té plena autonomia per poder fer coses, i l’està rebutjant,
justament a expenses d’aquella Llei central. És una excusa. Em sap greu dir-li, Sr. Tutzó, però,
si vostès tinguessin voluntat, podrien aprovar la moció. Jo no tenc cap inconvenient a retirar
tots els punts de la moció i que únicament digui que iniciam el procés de modificació de
l’ordenança, perquè, lamentablement, més sap el diable per vell que per diable, i jo sé el que els
passarà. El fet de fer uns pressupostos és guanyar-se el cel, i ho sé per experiència; vostè, Sr.
Tutzó, farà el que podrà per aprovar els pressupostos, i no anirem de complicacions, ni de
modificacions d’una ordenança o d’una altra, perquè prou n’hi haurà en tramitar els
pressupostos i en aprovar-los; ara bé, si ara ens posam a fer camí i començam a veure i podem
quantificar, tal vegada quan arribem a l’octubre, i vostè se centri en aprovar els pressupostos
en temps i forma, potser haurem avançat alguna cosa; si no ho feim així, ens trobarem una
vegada més que la immediatesa no ens deixarà veure el que interessa, que és l’horitzó, que és
el que beneficia el ciutadà. Per tant, jo, si m’ho permeten, els ho dic ben clarament, que s’iniciï
un expedient de modificació de l’ordenança i suprimim els altres quatre punts, i en parlam. Si
vostè mateix, Sr. Tutzó, em fa l’oferiment, encantat de consensuar qualsevol cosa que pugui
representar un alleugeriment de la pressió fiscal als ciutadans de Maó.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Repetesc: nosaltres estem oberts, no tancam cap porta a perfeccionar
aquesta i qualsevol altra ordenança, però em permetrà que rebutgi la seva moció, Sr. Botella,
atenent els termes en què està presentada. És així de senzill. Si aprov la seva moció, he
d’assumir tots els seus punts. Aquest tema, i qualsevol modificació d’ordenança, es tractaran a
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la comissió informativa en el moment que es consideri oportú. No em digui, Sr. Botella, que
no tenc voluntat, perquè, com molt bé sap vostè, el finançament autonòmic i local està
enlaire. Crec que tot ha quedat prou clar i on s’han de parlar aquest tipus de temes i posar
damunt la taula els paràmetres a debatre és en el si d’una comissió informativa, i no en un ple
ordinari de l’Ajuntament.
SRA. ALCALDESSA: Tractarem aquest assumpte a una comissió informativa i, si hi ha consens,
el durem a un ple, que és com s’ha de procedir quan hi ha temes complexos. Tot i que a
vostès no els agrada que tanqui els debats, perquè em diuen que aport temes que no tenen
res a veure amb el que s’ha tractat, i atès que vostè, Sr. Botella, ha parlat d’ADN, em permetran
que digui que estem molt orgullosos del nostre ADN i que, en tot cas, aquest ADN, que té una
manera diferent d’entendre la societat i de com avançar, almenys en aquesta sala és
majoritari.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
16. Proposta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca per a la
incorporació d’un espai de comunicació dins la pàgina web de l’Ajuntament, a
disposició de cada grup municipal
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Spitzer de C.Me, per tal d’incloure a l’ordre del
dia la proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me,, relativa a la incorporació d’un espai
de comunicació dins la pàgina web de l’Ajuntament, a disposició de cada grup municipal,
consistent en el fet que en aquests moments s’estan duent a terme canvis a la pàgina web de
l’Ajuntament de Maó i s’està treballant en el Portal de Transparència, per la qual cosa es
considera que és el moment adient per tal d’incloure els canvis proposats a la proposta, que
va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, el Ple
municipal, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda aprovar
la proposta presentada pel Sr. Spitzer,, relativa a la incorporació d’un espai de comunicació
dins la pàgina web de l’Ajuntament, a disposició de cada grup municipal, que a continuació
es transcriu:
Para Ciudadanos de Menorca es fundamental la transparencia en la gestión política, tal y
como hemos demostrado con anterioridad ante este Consistorio con la presentación de
diferentes mociones en este sentido:
Siguiendo en esta dirección, y manteniendo la voluntad política de abrir la gestión municipal
de los diferentes actores políticos a toda la ciudadanía, desde Ciudadanos de Menorca
apostamos por usar las herramientas que la informática y la comunicación vía Internet nos
ofrece en la actualidad.
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Creemos que es importante que los ciudadanos, que son a quienes nos debemos, puedan
conocer de primera mano qué trabajo está realizando cada grupo municipal dentro del
Ayuntamiento a la hora de defender los intereses de la ciudadanía y los de nuestra ciudad.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Menorca presenta
esta moción ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mahón y propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
Acuerdos:
Que se habilite un espacio dentro de la página web del Ayuntamiento para que cada
grupo municipal pueda disponer de un espacio de comunicación abierto a la ciudadanía.
Que dicho espacio se use únicamente para explicar el trabajo dentro del consistorio
(mociones, preguntas, enmiendas que se presenten, etc.) y en ningún caso se use como
tribuna ideológica o como espacio de prensa.
El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal C.Me.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Estem d’acord en el plantejament que fa la moció de Ciudadanos de
Menorca. Per tant, obrirem un espai dins la pàgina web per a cada grup municipal, amb les
condicions que vostè mateix, Sr. Spitzer, proposa, sobre com i per a què ha de ser autoritzat; i
aquests detalls els podem debatre dins el grup de treball de transparència que vam acordar
crear, tal com vam parlar just la setmana passada, a la darrera Comissió Informativa de Serveis
Generals, i així ho farem. De tota manera, per a qui no ho sap, tota la informació municipal i
institucional ja surt penjada regularment a la web de l’Ajuntament, així com també surten
penjats els ordres del dia del Ple, les actes de Ple, una volta han estat aprovades, les mocions i
preguntes que es fan al Ple, senceres, i totes les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita
que es fan a l’equip de govern, i la resposta donada. Nosaltres recomanam que els ciutadans
interessats visitin regularment el Portal de Transparència, el qual ens esforçam a mantenir
actualitzat en la mesura de les nostres possibilitats i en la mesura que ho permet la normativa
aplicable quant a aquests temes de transparència. Només fer aquesta puntualització, i crec
que és una moció perfectament assumible.
SR. GELABERT DEL PP: Celebram que hi hagi aquesta predisposició. De totes formes, ens
agradaria destacar com d’important és la informació i com d’important és la pròpia
desinformació. Malauradament, el fil que separa una de l’altra és tan prim que ens obliga, als
qui treballam d’ella, amb ella i per a ella, a anar molt vius amb açò que deim; si no, pot passar
que surtin excuses com “jo no volia dir açò”, “jo no volia dir allò altre”, o “açò s’ha tret de
context”. Per evitar que passin coses com aquestes, entre altres mesures, s’han de cuidar els
canals i els contextos per on es filtra aquesta informació. Estem d’acord en el que proposa el
Sr. Spitzer i el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca quant a obrir una via de
comunicació per a cada grup municipal, exempt de política, però no de contingut, a la plana
web de l’Ajuntament. El tema de la participació i la transparència ja s’ha tractat en diverses
ocasions en aquesta sala, ja ho hem demanat, i, tot i que la voluntat no va tan ràpida com
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semblava que aniria, és cert que estem millor de com estàvem, però no estem ni d’a prop
quant a com volíem arribar a estar. Supòs que els membres del consistori consideram que la
millor teràpia per a la democràcia és la pluralitat ideològica i que l’Ajuntament de Maó
exhibeixi i faciliti als seus ciutadans l’accés a aquesta pluralitat n’és un bon exemple. Quan un
partit, o agrupació, o tàndem de partit i agrupació, governa, no vol dir que ho faci per
contentar els seus, governa per a tots i cadascun dels ciutadans, inclosos aquells que no els
han votat; i, en aquest marc de pluralitat, s’ha d’entendre com un paper fonamental per al dia
a dia del funcionament de l’Ajuntament la funció de l’oposició. Ho farà millor o pitjor, però en
cap cas s’ha de silenciar; açò serien comportaments arcaics, propis d’un altre temps que tots
intentam deixar enrere.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació.
16. 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 04-03-2016, registre
d’entrada 2.738, relativa a la millora de connexions port-ciutat (Exp. SG3216PR0039), que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.876, de data 04-04-2016.
2. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 04-03-2016, registre
d’entrada 2.741, relativa a les afirmacions del Sr. Tur en relació a l’NTT i PTI (Exp.
SG3216PR0040), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.877, de
data 04-04-2016.
3. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 04-03-2016, registre
d’entrada 2.742, relativa a la proposta conjunta del Dia de la Dona (Exp. SG3216PR0041),
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.879, de data 04-04-2016.
4. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 04-03-2016, registre
d’entrada 2.743, relativa a la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible (Exp.
SG3216PR0042), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2.880, de
data 04-04-2016.
5. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 10-03-2016, registre
d’entrada 3.120, relativa a la tala dels pins del Poliesportiu (Exp. SG3216PR0043), que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 3.218, de data 11-04-2016.
6. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 10-03-2016, registre
d’entrada 3.121, relativa al perill per regular el trànsit en el col·legi La Salle (Exp.
SG3216PR0044), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 3.216, de
data 11-04-2016.
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7. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 10-03-2016, registre
d’entrada 3.122, relativa al conveni entre el CIM i l’Ajuntament per a la neteja dels
monuments arqueològics (Exp. SG3216PR0045), que s’ha contestat per escrit amb registre
de sortida número 3.217, de data 11-04-2016.
8. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 15-03-2016, registre
d’entrada 3.417, relativa al procediment per al canvi del topònim de la ciutat i municipi
(Exp. SG3216PR0046), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 3.331,
de data 14-04-2016.
9. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-03-2016, registre
d’entrada 3.526, relativa al servei de salvament de les platges del municipi (Exp.
SG3216PR0047), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 3.338, de
data 14-04-2016.
10. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-03-2016, registre
d’entrada 3.527, relativa als contenidors de reciclatge de la costa del parc Rochina (Exp.
SG3216PR0048), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 3.339, de
data 14-04-2016.
11. Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 16-03-2016, registre
d’entrada 3.528, relativa a la Comissió Informativa d’Urbanisme, de data 15.03.16 i a la
situació de diferents projectes (Exp. SG3216PR0049), que s’ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 3.340, de data 14-04-2016.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al termini de pagament a
proveïdors (SG3216PR0065)
La problemática del plazo de pago a los proveedores de los organismos e instituciones
oficiales fue algo que llegó a su grado de máxima gravedad a finales del mandato municipal
2007 a 2011.
A lo largo del pasado mandato 2011 a 2015, y como consecuencia de los procesos de
racionalización económica y administrativa y contención del déficit público impuesto por la
normativa de la Unión Europea e impulsada por el Gobierno del Partido Popular, presidido
por D. Mariano Rajoy, mediante la habilitación de sistemas de crédito con un muy bajo
interés, se logró reconducir esta situación en una amplia mayoría de instituciones del Estado
español, hecho que también se produjo en nuestro Ayuntamiento de Mahón, con la
contratación de las mencionadas líneas de crédito que, posteriormente y dentro del mismo
mandato, fueron amortizadas, con lo que ello repercutió en la amplia y notoria reducción de
la deuda municipal.
A la par de todo lo anteriormente expuesto, y que es fundamental para la buena gestión y
funcionamiento de las instituciones y por consecuencia de nuestro Ayuntamiento, esta
problemática afecta y de manera muy importante a la viabilidad de las empresas proveedoras
de las instituciones; es importante recordar las que entraron en quiebra y, como
consecuencia, provocaron el incremento de trabajadores en paro, a causa de la actuación
irresponsable de los gestores políticos de nuestras instituciones.
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Consecuentemente, resulta fundamental mantener este criterio de pronto pago a los
proveedores, a los efectos de cumplir la legislación y evitar sanciones y complicaciones
administrativas a nuestro ayuntamiento, pero todavía más importante para garantizar la
viabilidad de las empresas que son proveedores del mismo.
Es por todo ello que el Grupo Municipal del Partido Popular formula a la Sra. alcaldesa la
siguiente pregunta:
A efectos de poder seguir, estudiar y analizar, ¿cuál es la tendencia en esta cuestión fruto de la
gestión del actual equipo de gobierno?; ¿cuál es el plazo de pago a los proveedores del
Ayuntamiento de Mahón en las siguientes fechas?










31 de julio de 2015
31 de agosto de 2015
30 de septiembre de 2015
31 de octubre de 2015
30 de noviembre de 2015
31 de diciembre de 2015
31 de enero de 2016
29 de febrero de 2016
31 de marzo de 2016

SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Per començar, voldria recalcar que la gestió en aquest àmbit té molt
poc de gestió política o, almenys, des de la perspectiva amb què aquest equip de govern
treballa. Es tracta, més bé, de gestió dels diferents serveis i dels seus professionals que
conformen l’Ajuntament, encapçalat pel departament de Serveis Econòmics, que està molt
conscienciat de la gestió eficaç i eficient dels recursos públics, i crec, sincerament, que
funciona molt bé. El període mitjà de pagament continua la tendència que duia anteriorment;
els càlculs d’aquest indicador són trimestrals, i de la seva anàlisi resulta que l’evolució es
manté favorable. Hem de recordar que la Llei de morositat ha anat evolucionant en els darrers
anys; així, el termini legal de pagament a complir en el 2000 era de 55 dies; en el 2011, de 50
dies; en el 2012, de 40 dies; i, des del 2013, està fixat en 30 dies. També em permetran llegir
textualment l’article 4 de la Llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. L’article 4, relatiu a la determinació del termini de pagament en el seu punt 2 diu
textualment: “Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o
comprobación”, -aquest és el cas de les administracions públiques- “mediante el cual deba
verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración
no podrà exceder de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la
prestación del servicio; en este caso el plazo de pago será de 30 días después de la fecha en que
tenga lugar la aceptación o la verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o la
solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o a la verificación”. El punt
3, llegesc textualment, diu: “Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser
ampliados mediante pacto de las partes, sin que, en ningún caso, se pueda dar un plazo superior a
60 días naturales”. Traient l’extracte del període mitjà de pagament de l’any 2013, per

38
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 30.05.2016

exemple, el primer trimestre era de 79,27 dies; el segon trimestre, de 105,72 dies; el tercer
trimestre, de 73,85 dies; i el quart trimestre de 2013 era de 62,91 dies. En el 2014, el període
mitjà de pagament durant el primer trimestre era de 137 dies; el segon trimestre de 2014 era
de 46,14 dies; el tercer trimestre de 2014 era de 47,88 dies; i el quart trimestre de 2014 era de
53,56 dies. En el 2015, el període mitjà de pagament durant el primer trimestre era de 67,67
dies, el segon trimestre era de 49,70 dies, el tercer trimestre era de 49,92 dies i el quart
trimestre era de 48,89 dies; i en el primer trimestre de 2016, el període mitjà de pagament era
de 61,35 dies; per tant, l’evolució continua sent favorable.
SR. BOTELLA DEL PP: Ha fet exactament el que sabia que faria, Sr. Tutzó, és a dir, anar a
recordar tots els terminis de pagament anteriors, per intentar estar a la par. Enhorabona, jo
només havia demanat unes dades i vostè, Sr. Tutzó, me les dóna. En tot cas, coincidesc
plenament amb vostè, Sr. Tutzó, quant a l’eficàcia, eficiència i bona feina dels Serveis
Econòmics; cap dubte. Per altra banda, cap dubte que açò no sigui una feina política; ara bé,
sigui una feina administrativa, jurídica o la que sigui, vostès, com a equip de govern, al final
són els responsables; de fet, per bé i per mal, vostè, Sr. Tutzó, en aquest cas, és el responsable
dels Serveis Econòmics. Per tant, si hi ha un error, l’error serà seu, Sr. Tutzó, com a responsable
dels Serveis Econòmics.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al Dia de Sant Jordi
(SG3216PR0066)
El passat 23 d’abril, Dia de Sant Jordi, vam poder gaudir d’una “marató de lectura” a la plaça
Reial, una iniciativa que aplaudim, donat que els darrers anys l’Ajuntament ja venia
organitzant un acte similar com a part del programa d’aquesta celebració.
Era costum convidar, a part d’institucions i personatges coneguts, entre d’altres, també a
membres de representació política, tant del govern com de l’oposició, cosa que
consideràvem un gest de bon gust.
Sabent que, en aquest cas, estava organitzat per la Biblioteca Municipal de Maó, en lloc de per
l’Ajuntament, però també coneixent que es va convidar el regidor de Cultura i Festes com a
representant polític, demanam a la senyora alcaldessa:
Per què no es va suggerir que, a part de la seva mateixa participació, també hi hagués
representació d’alguns membres de l’oposició, com a gest de participació completa, donat
que hi ha dos grups més que formen part també de la corporació municipal de Maó?
SR. PONS DEL PSOE: Com vostès bé diuen a la pregunta, aquest acte va ser organitzat per la
Biblioteca. És cert que segueix una línia que s’havia seguit en els darrers anys, d’organitzar
lectures en el programa del Dia del Llibre; no era, tampoc, un acte institucional. La Biblioteca
va obrir una llista per a tots aquells que es volguessin apuntar a participar i a mi em va
telefonar el director i em va dir que m’havia deixat un text a l’Ajuntament, perquè l’anés a
llegir. Jo ho vaig acceptar; no sabia que açò els sabés tant de greu. Tal vegada ho hagués
sabut, els hauria suggerit que s’apuntessin a la llista, i així també haurien pogut llegir.
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SRA. MUS DEL PP: La seva inexperiència supòs que li va jugar aquest fet, Sr. Pons; certament, i
ho posa la pregunta, aquest acte el va organitzar la Biblioteca; ara bé, atès que hi havia un
precedent i que tots som companys, si enguany no s’ha fet, li agrairíem que, en properes
edicions, els representants dels grups a l’oposició també hi poguéssim participar, si vostè en
té coneixement, Sr. Pons. Quan nosaltres estàvem en el seu lloc sempre vam pensar que
teníem al voltant oposició i altres membres.
SRA. ALCALDESSA: Ho tindrem en compte; a mi també m’hauria agradat participar-hi,
sincerament. Per tant, l’any que ve ho tindrem en compte i tots els qui vulguem hi
participarem.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la revisió del Catàleg de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic (SG3216PR0067)
Una parte del PGOU muy importante es el Catálogo de Protección del Patrimonio
Arquitectónico. Documento que no fue revisado para la tramitación del Plan General en vigor,
por lo que actualmente resulta importante hacerlo, ya que en su conjunto data de la década
de los 90.
Durante el anterior mandato se inició una revisión con un equipo formado por el redactor
original del catálogo y varios técnicos municipales.
Ante la necesidad urbanística de dar respuesta a numerosas cuestiones basadas en la
documentación que consta en el catálogo, como: criterios de protección, obligaciones y/o
excepciones, la posibilidad de sacar del documento algunas fichas y de incorporar otras; así
como el trabajo realizado por el quipo antes mencionado, preguntamos a la Sra. alcaldesa:
-

¿Tiene previsto el actual equipo de gobierno continuar el proceso de revisión del
Catalogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico?

-

En caso afirmativo, ¿Qué pasos seguirán para su tramitación?

SRA. ANTONIO DEL PSOE: Sí, està previst continuar aquest procés de revisió del catàleg. Es va
mantenir una primera reunió, ens vam emplaçar a una següent reunió, que ja s’hauria d’haver
realitzat, però que s’ha posposat en un parell d’ocasions. Se seguirà treballant amb el redactor
inicial i amb els tècnics municipals, que li donaran la tramitació pertinent, com no pot ser
d’altra manera. Em compromet a anar-los informant de les passes que es facin; arran de la
pregunta, consider adient que un membre de cada un dels grups de l’oposició participi en
aquestes reunions, per tal de comptar amb la perspectiva de tots. Si els sembla bé, en podem
rallar en qualsevol moment.
SRA. NOVAL DEL PP: Lògicament, m’alegra que es pugui continuar aquest treball, perquè,
com bé hem dit o hem exposat a la pregunta, és un document quant al qual crec que tots
coincidim que és necessari revisar, i, per açò, també es va dur a terme el treball d’aquesta
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primera revisió; en segon lloc, quant a la tramitació, lògicament, com a qualsevol document,
té una tramitació reglada. Estic contenta que ens convidin a formar part d’aquest grup; de fet,
esper que hi hagi grup, perquè ja hem rallat de participació, de noves tecnologies, de
mobilitat, i els grups de treball s’han quedat allà, en idees; així que recollim, una vegada més,
el guant quant a constituir un grup de treball. Quant a la tramitació, tal vegada estaria bé fer
una exposició pública prèvia del document, per ja incorporar, abans de la redacció més
definitiva, propostes dels col·legis professionals, dels mateixos propietaris, quant a retirar o
incorporar fitxes, perquè és un document que toca molts d’aspectes de la propietat privada;
convindria fer aquesta exposició prèvia per recollir aquestes propostes. Simplement era açò.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a les declaracions del Sr.
Carlos Pons, membre i candidat d’Esquerra de Menorca al Congrés dels Diputats
(SG3216PR0068)
El integrante de la comisión ejecutiva de Esquerra de Menorca, número tres de las listas de
Unidad Popular en las pasadas elecciones generales y número 16 en las listas para las
elecciones municipales de Ara Maó, el Sr. Carlos Pons Camps, comentó el pasado día 12 de
abril, a través de su muro en Facebook, algunas frases de carácter marcadamente violento.
En una de ellas, Pons Camps escribió que “todavía quedan, como mínimo, unos 10 millones de
ignorantes a exterminar antes de volver a celebrar unas elecciones”. En otra frase, y dentro de la
misma conversación, Pons Camps afirma que “como tengamos que ir a nuevas elecciones y
encima votéis la misma mierda, habrá sangre... La prometo!”.
Acto seguido, pone la coletilla a sus comentarios: “Ya estoy mas tranquilo. Ahora podéis decir
que no sé hacer reflexiones políticas profundas, serias y educadas”.
El PP ha denunciado inmediatamente estas gravísimas y desafortunadas declaraciones,
reclamando la inmediata reprobación y condena por parte de las formaciones políticas a las
que pertenece el Sr. Pons, así como el cese de todos los cargos orgánicos a los que pertenezca
el Sr. Carlos Pons.
A pesar de que el Sr. Pons pidió, aparentemente, disculpas por los comentarios vertidos,
admitiendo que fueron unos comentarios “desafortunados”, acto seguido dijo que fueron
“sacados de contexto”, ya que no iban contra el PP, sino que pretendían “ser una crítica a la
situación actual de la izquierda española”, acusando automáticamente al Partido Popular de
“tergiversar mis palabras para desacreditarme a mi y a los partidos a los cuales representé en
algún momento”.
El dirigente izquierdista afirmaba seguidamente que está “totalmente en contra de cualquier
tipo de violencia”, y “nunca me he comportado de manera violenta con nadie, ni lo pienso hacer”,
y que defiende la lucha social “pero siempre de forma pacífica”.
Por su parte, el coordinador de EM, Antonio Carrillos, reconoció que los comentarios “son
desafortunados” y que “en EM no los podemos compartir, ya que estamos en contra de cualquier
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tipo de violencia”. Puntualizó que se tienen que analizar en el contexto “irónico” que fueron
escritos. Sin embargo, en la reunión de la ejecutiva de Esquerra de Menorca se decidió no
sancionar al Sr. Pons por dichas palabras.
El Grupo Municipal del PP Mahón lamenta la decisión de Esquerra de Menorca de no destituir
de ninguno de sus cargos, ni imponer sanción alguna, al señor Carlos Pons, tras la gravedad
de sus comentarios publicados en Facebook. Es preocupante que una formación política que
dice defender el marco democrático se limite a decir que no comparte esas frases –faltaría
más!!– y no tome medidas contra el Sr. Pons. Además, las disculpas dadas por el Sr. Carlos
Pons suenan muy poco sinceras.
En este sentido, y al estar vinculado el Sr. Carlos Pons a algunas de las formaciones que
gobiernan actualmente en el Ayuntamiento de Mahón, y al figurar su nombre en la
candidatura de Ara Maó en el nº 16, creemos que es pertinente formular la siguiente
pregunta:
¿Qué opinión le merecen a la Sra. alcaldesa y a su equipo de gobierno las declaraciones del
Sr. Carlos Pons?
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Amics i amigues, som en el Ple, principal òrgan de participació
ciutadana i som a la casa de tots; per tant, aquest és un bon espai per rebutjar tota forma de
violència, ja sigui física o verbal. Arran de la polèmica sorgida els darrers dies sobre els
comentaris desafortunats del Sr. Carlos Pons a les pàgines de Facebook, volem afirmar la
nostra posició en favor de la pau, de la convivència social i manifestar, una altra vegada, el
rebuig, com he dit abans, de qualsevol forma de violència. Així mateix, i crec que avui hi ha
hagut una altra moció que també anava d’aquest tema, creiem que és important reflexionar
sobre el paper de les noves tecnologies i les xarxes socials. Surt molt el tema de les
tecnologies en els plens; ara bé, l’ús de les noves tecnologies encara ens fa perdre un poc de
vista que tot i escriure des d’un àmbit personal, les opinions vessades són públiques i, en
aquests casos, poden resultar ofensives. Com a membre del Grup municipal Ara Maó vull
refermar el rebuig d’aquesta mena de manifestacions que inciten a la violència, vénguin d’on
vénguin i de qui vénguin. És una qüestió que està per damunt d’ideologies i de partits, i la
cultura democràtica és el respecte a totes les idees. Hem vingut a fer política, i no volem caure
en els errors de la política de sempre, creiem en la política del diàleg i no de l’excusa, en el
consens i no en l’ atac, en el debat d’idees i no en la confrontació partidista, en la feina i no en
el desgast de l’altre; volem treballar per a la ciutadania, per als veïns i per a les veïnes, i
avançar com a societat, millorar la qualitat de vida, cercar un futur millor per a la nostra ciutat,
créixer quant a valors polítics i ciutadans, situar la política a un lloc comú de prestigi, i per a
açò farem feina. Vull acabar simplement la meva intervenció amb un fragment d’Espriu que
diu: “Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles
diverses dels teus fills”.
SR. GORNÉS DEL PP: Crec que era pertinent un pronunciament clar per part de l’Ajuntament
quant a aquest tema, i agraesc les paraules tant de la portaveu d’Ara Maó, com també les
paraules de la Sra. alcaldessa, divendres passat, quan vaig treure aquest tema a la Junta de
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Portaveus. Ho vaig fer a la Junta de Portaveus i ho hem fet en forma de pregunta, perquè
entenem que era un tema greu, que s’havia d’afrontar de cara . Els dies següents a aquestes
declaracions, Esquerra de Menorca s’intentava excusar dient que aquesta era una frase irònica
i que s’havia d’entendre com una expressió amb un pretext d’humor negre; ara bé, des del
nostre grup entenem que ni ironia, ni humor negre, ni excuses; aquestes paraules són molt
preocupants, són molt greus i no es poden tolerar de part d’un candidat que ha estat a
diferents llistes, a diferents organismes. Parlava abans la Sra. alcaldessa que Ara Maó està
formada per gent que té un ADN diferent i que entén la societat de manera diferent. Em
preocupa, d’alguna manera, que hi hagi persones d’aquesta formació que entenguin que el
fet de pensar diferent, el fet de tenir un altre concepte, un concepte diferent de la societat,
pugui generar comentaris d’aquest tipus, i més en una persona jove. Pens que el sistema ha
fallat en algun lloc i que haurem de posar, d’alguna manera, les eines necessàries per tal
d’analitzar per què es produeixen comentaris d’aquest tipus. Crec que la posició, a la fi, d’Ara
Maó i dels que la integren ha estat clara, més clara que el posicionament d’Esquerra de
Menorca en el seu dia, i aquí queda.
SRA. ALCALDESSA: Estem d’acord. Ara Maó va fer, fa uns dies, aquest comunicat i nosaltres
avui l’hem fet públic aquí. Compartim la preocupació per aquesta societat que tenim i que
està obligada, estem obligats, a donar exemple de com podem conviure. Crec que és una
gran responsabilitat que tenim els càrrecs públics a les diferents administracions, de ser
capaços de demostrar que podem defensar idees i posicionaments diferents. He fet la broma
de l’ADN. Jo no crec que tinguem els ADN diferents, crec que, simplement, són diferents
maneres d’entendre la vida i la societat; però crec que estem obligats a donar exemple, per tal
que la societat avanci en el respecte, en la pluralitat, en la diversitat; i, també, en cercar la
resolució dels conflictes per la via pacífica. Estem absolutament d’acord.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.35 hores del dia 28-042016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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