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AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
=======================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 30 - 05 - 2016
=====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

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

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sra. Laia Obrador Pons

(ARA MAÓ)

(excusa la seva absència)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 30-052016, sota la Presidència de la Sra.
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Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats, a excepció
del Sr. Ainsa, que s’ incorpora 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 28 d’ abril de 2016.
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 l'Informe anual de morositat exigit per l'article 12 de la Llei 25/2013
de factura electrònica i creació del registre comptable de factures sobre el
funcionament de la facturació electrònica-Face (Exp. SG4416TC0074)
La Sra. Secretària dóna compte al Ple que en resta entemut de l’Informe emès per
l’Interventor Municipal, amb data 3 de maig de 2016, que a continuació es transcriu:

ASUNTO: INFORME ANUAL DE MOROSIDAD EXIGIDO POR EL ARTICULO 12 DE LA LEY 25/2013
DE FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRONICA-Face.
Primero.- La legislación aplicable::
 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público (art.4)
 Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
 Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
Segundo.- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
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creación del registro contable de facturas en el Sector Público, regula el objeto y ámbito
subjetivo de aplicación en los artículos 1 y 2 de la norma en los siguientes términos:
Artículo 1.- Objeto: Constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura
electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en
las Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.
Artículo 2 Ámbito de aplicación subjetivo. 1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a
las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y
servicios y las Administraciones Públicas.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley tendrán la consideración de Administraciones Públicas
los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.
En cuanto al uso de la factura electrónica en el sector público, el artículo 4o dispone:
"1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán
obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de
entrada que corresponda, las entidades siguientes:
a)
Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad
española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria;
e)
Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo
de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía
de inversiones.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las
emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta
que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
2. Todos los proveedores tienen derecho a ser informados sobre el uso de la factura
electrónica a través del órgano, organismo público o entidad que determine cada
Administración Pública. "
Desde el ejercicio 2015 las bases de ejecución de los presupuestos generales, en
aplicación del artículo 4.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, excluyen la obligación de
presentar factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000,00 euros.
En cuanto al formato de la factura electrónica que se remita a las Administraciones
Públicas, queda regulado en el artículo 5 y en la disposición adicional segunda de la Ley
25/2013.
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Tercero.- En cuento al Punto general de entrada de facturas electrónicas, el artículo 6
de la Ley 25/2013, dispone:
"1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, dispondrán de un Punto
general de entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán todas las facturas
electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.
No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del Punto
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad
Autónoma o el Estado.
Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del Punto general
de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado.
2. El Punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración proporcionará
una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente
para su registro.
3.El Punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas
electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya presentado la
factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura.
4.Todas las facturas electrónicas que reúnan los requisitos previstos en esta Ley y su normativa
básica de desarrollo, sin perjuicio de ulteriores requisitos que en la fase de conformidad deban
cumplirse, serán presentadas a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas,
donde serán admitidas, y producirán una entrada automática en un registro electrónico de la
Administración Pública gestora de dicho Punto general de entrada de facturas electrónicas,
proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de
presentación.
5.El Punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio automático
de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables
competentes para su registro.
6.La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas del
Punto general de entrada de facturas electrónicas así como los servicios de interoperabilidad
entre el resto de Puntos con el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado.
7.Cuando una Administración Pública no disponga de Punto general de entrada de facturas
electrónicas ni se haya adherido al de otra Administración, el proveedor tendrá derecho a
presentar su factura en el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado, quien depositará automáticamente la factura en un repositorio donde la
Administración competente será responsable de su acceso, y de la gestión y tramitación de la
factura.
Las fecha de adhesión y alta en producción en el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, relativas al Ayuntamiento de Maó-Mahón, son los que se detallan a
continuación:

CCAA Y

Provincia

Código

Entidades locales

Población INE
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Cdades
Autónomas
Illes Balears

DIR3
Illes Balears

LO1070321

adhesión
Ayuntamiento de Mahón

28.460

10/10/2014

13/10/2014

De acuerdo con los datos que aparecen en el Observatorio de Administración Electrónica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cuarto.- El art 12.3 de la Ley 25/2013, dispone: "Las Intervenciones Generales u órganos
equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de sistemas 1 anual para
verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones
de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no
quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas
que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las
fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción
de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas
en la fase de anotación en el registro contable."
De acuerdo con este artículo se realiza el siguiente informe sobre el adecuado
funcionamiento de FACe en este Ayuntamiento y su ajuste a lo regulado en la normativa que
le es aplicable. Se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones:
 Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento ha recibido, registrado y tramitado
facturas electrónicas a través del Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Administración General del Estado.
 Se ha aplicado la exclusión de obligación de presentar factura electrónica en
aquellas facturas inferiores a 5.000,00 euros, conforme a la autorización del
Pleno municipal implícita en la aprobación del presupuesto general y sus bases
de ejecución ( anexo 1.artículo 5).
 Al 31 de diciembre de 2015 las facturas electrónicas registradas gestionadas
han sido 3.292 y las pendientes de pago 87.
 En cuanto a los tiempos medios de inscripción de las facturas en el registro
contable de facturas señalar que se anotan o rechazan todas las facturas que
figuran en FACE diariamente.

1 Las auditorías de sistemas de FACE lo hará la Intervención General del Estado. Si un Ayuntamiento
tiene su propio portal de entrada de facturas electrónicas tendrá, el Interventor Local, que hacer la
Auditoría de Sistemas del mismo. Cuando la IGAE facilite un modelo de Auditoría de Sistemas sobre
este particular se añadirá al presente modelo.

3. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
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La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de quatre decrets d ’alcaldia de
modificació de crèdit, tots ells de transferència de crèdit, que es transcriuen a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0009
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6ª, 2.b), d'execució del
Pressupost vigent, vinc en aprovar la transferència de crèdit següent:

Press Partida / Concepte

Descripció

D16

ALTRES DESPESES VARIES FOR.CURSOS

-3.087,92

TOTAL BAIXES

-3.087,92

MOBILIARI FORMACIÓ-CURSOS

+3.087,92

TOTAL ALTES

+3.087,92

D16

SG8 2410

SG8 2410

2269901

6250111

Import

Maó, 22 d’abril de 2016
L’Alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La Secretària interina: Mònica Mercadal Pons

EXP SICALWIN . 2SG4116MC0010
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6ª, 2.b), d'execució del
Pressupost vigent, vinc en aprovar la transferència de crèdit següent:

Press Partida / Concepte

Descripció

D16

ALTRES DESPESES VARIES FOR.CURSOS
RC- 623
TOTAL BAIXES

-1.200,00

MOBILIARI FORMACIÓ-CURSOS

+1.200,00

TOTAL ALTES

+1.200,00

D16

SG8 2410

SG8 2410

2269911

6250111
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Maó, 22 d’abril de 2016
L’Alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La Secretària interina: Mònica Mercadal Pons

EXP SICALWIN . 2SG4116MC0011

DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6ª, 2.b), d'execució del
Pressupost vigent, vinc en aprovar la transferència de crèdit següent:

Press Partida / Concepte

Descripció

D16

ALTRES DESPESES VARIES FOR.CURSOS
RC- 625
TOTAL BAIXES

-1.098,56

MOBILIARI FORMACIÓ-CURSOS

+1.098,56

TOTAL ALTES

+1.098,56

D16

SG8 2410

SG8 2410

2269911

6250111

Import

-1.098.56

Maó, 22 d’abril de 2016
L’Alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La Secretària Interina: Mònica Mercadal Pons

EXP SICALWIN . 2SG4116MC0015

DECRET D’ALCALDIA
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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, vinc en aprovar la transferència de crèdit
següent:
Partida

SP3

3300 4800311

SP3

3344 2269901

Import

PREMIS CONCURS-CULTURA (RC185)

-15.000,00

Total Altes

-15.000,00

DESP.VÀRIES PROMOCIÓ
CULTURAL
+15.000,00
Total Baixes

+15.000,00

Maó, 17 de maig de 2016
L’Alcadessa: Conxa Juanola Pons
La Secretària Interina: Mònica Mercadal Pons

4. Cinquena pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de MaóMahón i l'Institut de l'Habitatge, Infrastructura i Equipament de la Defensa en relació
amb la parcel·la situada al C/Vasallo, 28 bis, del terme municipal de Maó (Exp.
CM2110CO0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER.- APROVAR la cinquena pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Institut
d'Habitatge, Infrastructura i Equipament de la Defensa (INVIED) i l'Ajuntament de Maó, en
relació a la parcel·la situada al carrer Vasallo, núm. 28 bis del terme municipal de Maó, que
s'estendrà des de dia 17.08.2016 fins dia 17.08.2017.
SEGON.- SOL·LICITAR de forma fefaent a l'Institut d'Habitatge, Infrastructura i Equipament de
la Defensa (INVIED) la cinquena pròrroga anual del conveni esmentat, dins del termini fixat a
l'efecte, en compliment d'allò establert a la clàusula Setena del conveni de col·laboració
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signat en data 17 d'agost de 2011 i posteriorment prorrogat en dates 9 de juliol de 2012, 11
de juliol de 2013, 4 de juliol de 2014 i 14 de setembre de 2015.
TERCER.- Publicar el present acord de pròrroga de conveni i l'annex en que es formalitzi.
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.
A les 19:05 hores s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Ainsa.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Aquesta és la cinquena pròrroga del Conveni que es va signar
l’agost de 2011 entre l’INVIED i l’Ajuntament de Maó en virtut del qual es va cedir l’ús d’
aquesta parcel·la situada al carrer Vasallo 28 bis a l’ Ajuntament de Maó per tal de ser
destinada a aparcament públic. Atès que el servei d’ aparcament que dona aquesta parcel·la
és molt positiu, per la seva proximitat al centre i per al nucli comercial de la zona, considerem
adient proposar al Ple l’ aprovació d’ aquesta cinquena pròrroga .

SR. SPITZER DE C.Me: Esteim d’ acord amb la pròrroga; sembla ser que aquest conveni es pot
prorrogar només un any més, per tant, és el moment de començar a fer passes.
SRA. ALCALDESSA: Comentàvem amb la Sra. Secretària que sembla ser que aquesta és la
darrera pròrroga del Conveni, per tant, durant aquest any haurem de dur a terme les gestions
necessàries per trobar una solució de futur.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents dels 21
de la corporació.
5. Expedient de delimitació (atermenament) administrativa entre la parcel·la 14 (finca
registral núm. 12.299) del carrer Cala Ratolí, i el tram de vial municipal denominat carrer
de Cala Ratolí amb el que confronta, del sector Sant Antoni, del terme municipal de
Maó-Mahón (Exp. CM2114SV0017)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
Primer.- Acordar, a instància de la Sra. María Fernanda de Olives de Vidal, el Sr. Antonio Allés
de Olives, el Sr. Julio Allés de Olives i el Sr. Fernando Allés de Olives, la primera usufructuària i
la resta nus propietaris de la finca registral núm. 12.299, situada al carrer Ratolí, núm. 14,
referència cadastral 9469201FE0196N0001DO, la delimitació entre l’esmentada finca registral

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

9

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

núm. 12.299 i el tram del vial públic denominat carrer Cala Ratolí, del sector Sant Antoni, del
terme municipal de Maó, el qual es tramitarà conformement el que disposen els articles 56 al
68 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Real Decret 1372/1986, de 13 de
juny (en endavant, RBEL).
Segon.- Notificar aquest acord als propietaris de la finca confrontant i també als titulars
d’altres drets reals constituïts sobre la mateixa, així com al propietari de la finca registral núm.
4.169, parcel·la 13 del carrer de Cala Ratolí, referència cadastral 9469202FE0196N0001XO, Sr.
Agustí Melià Palliser, atesa la seva condició de persona interessada, de conformitat amb el
que disposa l’article 60 del RBEL.
Segons disposa l’article 62 del RBEL, les persones interessades podran presentar davant de la
corporació quants documents estimin necessaris per a la prova i defensa dels seus drets fins
els vint dies anteriors al començament de les operacions d’atermenament. Transcorregut
aquest termini no s’admetrà cap document ni al·legació.
Tercer.- Publicar, amb la mateixa finalitat, l’anunci de la delimitació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauló d’anuncis de l’ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article
61 del RBEL.
Quart.- Comunicar el present acord al Registre de la Propietat de Maó, als efectes previstos a
l’article 57.3 del RBEL, i per a que s’anoti al marge de la inscripció de domini de la finca
registral núm. 12.299.
Cinquè.- Establir que la delimitació s’iniciarà el dia 3 d'octubre de 2016, a les 9 hores, sempre
que hagin transcorregut seixanta dies des de la publicació de l’anunci en el Butlletí oficial de
les Illes Balears.
Sisè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, per a l’adopció dels acords necessaris per a l’execució dels
presents acords.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Aquest expedient es va iniciar en el mes de juliol de 2014 a
instància dels propietaris de la finca registral número 12.299 situada al carrer Ratolí número
14, amb l’objectiu d’establir la delimitació entre la finca esmentada i el tram de vial públic
denominat Cala Ratolí del sector de Sant Antoni. Els tràmits que s’han seguit consten a
l’expedient que ha estat a disposició per a consulta. Ja redactada i signada la memòria
justificativa i emès l’informe jurídic es proposa al Ple l’acord inicial per fer efectiva aquesta
delimitació que haurà de ser ratificada definitivament en el termini d’uns mesos.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents dels 21
de la corporació.
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6. Modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa de Menorca (Exp.
CM1416MA0050)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Associació Leader Illa de
Menorca, que restaran redactats conforme al text que a continuació es transcriu:

“Capítol I. La denominació, els fins, la durada i el domicili

Article 1
Amb la denominació ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE Menorca es constitueix l’Associació, que,
a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei
orgànica 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’Associació són:
1.

Fomentar i potenciar la promoció i el desenvolupament de l’illa de Menorca, amb
l’objectiu de millorar les possibilitats de creixement i desenvolupament de les zones
rurals i costaneres.

2.

Promocionar la diversificació de l’economia rural i costanera i en particular de l’activitat
agrària, ramadera, pesquera, aqüícola, silvícola, mediambiental i totes aquelles
activitats relacionades amb els sectors socioeconòmics de l’illa de Menorca, mitjançant
programes i projectes de caràcter local, autonòmic, regional, nacional i internacional
implementades tant per iniciatives públiques com privades, sota un enfocament integrat.

3.

Col·laborar amb les administracions públiques com a gestor delegat, o qualsevol altre
sistema, pel desenvolupament de totes les iniciatives comunitàries que coincideixin amb
els fins d’aquesta associació.

4.

Afavorir l’adquisició de coneixements en matèria de desenvolupament rural i pesquer
promovent i fent difusió d’aquests coneixements.

5.

Estimular el desenvolupament i la diversificació rural i pesquera en l’àmbit insular,
impulsant plans i programes d’actuació, promoció de projectes específics, difusió de
gestió d’ajudes locals, autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals.
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6.

Promoure, assessorar i desenvolupar projectes o estudis d’investigació sobre aspectes
socials, econòmics, històrics, culturals, mediambientals, així com accions i iniciatives de
conservació i millora del medi ambient, rural i marí

7.

Gestionar fons públics i privats, que es considerin estratègics pel desenvolupament de
l‘illa de Menorca i/o que tinguin entre els seus objectius els fins de l’Associació.

8.

Elaborar, redactar, executar i finançar el control de programes de desenvolupament
local d’incidència a la zona.

9. Realitzar qualsevol activitat que estigui relacionada amb els fins descrits.

Article 3
Capacitat jurídica
Per a la realització de les seves activitats, l’associació té capacitat jurídica independent de la
dels seus membres.
En la realització de les activitats que li són pròpies en queda exclòs l’ànim de lucre.

Article 4
La durada
La durada de l’associació és indefinida.

Article 5
L’associació començarà les seves actuacions el dia de l’atorgament de la seva escriptura
fundacional.

Article 6
El domicili social
El domicili social de l’associació s’estableix a la seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la
Biosfera, 5 de Maó.

Article 7
L’àmbit d’actuació
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L’àmbit d’actuació on l’associació desenvoluparà les seves activitats serà tota l’illa de Menorca:
els termes municipals d’Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal, es Migjorn
Gran i Sant Lluís, inclosa la seva àrea marítima d’influència.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets
i les seves obligacions

Article 8
Dels membres de l’associació. Poden formar part de l’associació totes les persones, físiques o
jurídiques, que manifestin per escrit la seva voluntat expressa d’adherir-se a l’associació i que
reuneixin els següents requisits:
1. Tenir capacitat jurídica i d’obrar suficient per poder obligar-se.
2. Comprometre’s a complir tots els deures establerts en aquests estatuts i tots aquells que
l’associació pogués adoptar legalment.
3. Desemborsar les aportacions econòmiques que s’hagin acordat legalment.
4. En el cas de persones jurídiques, tenir el seu àmbit d’actuació a la zona descrita a l’article 7,
o sigui a l’illa de Menorca o la seva àrea marítima d’influència
5. I en general, reunir tots els requisits que en cada moment l’associació pugui acordar en
consonància amb el marc jurídic vigent en cada moment.

Article 9
Obligacions
a) La persona física o jurídica que vulgui formar part de l’associació ha de presentar una
sol·licitud per escrit a la Presidència en la qual es comprometi amb cadascun dels punts
anteriors.
b) La Presidència traslladarà immediatament la sol·licitud al Consell Rector, el qual prendrà una
decisió en un termini no superior a trenta dies, comptadors a partir de la data de recepció de la
sol·licitud. La decisió que s’adopti s’ha de comunicar a l’assemblea general en la següent
sessió que tingui lloc.
c) Contra la resolució denegatòria de l’admissió es pot recórrer davant l’Assemblea General de
l’associació. La interposició del recurs s’ha de fer en un termini no superior a dos mesos,
comptadors a partir de la notificació de la resolució denegatòria. L’Assemblea General resoldrà
en la primera sessió que tengui lloc després de la recepció del recurs.
d) Contra l’acord desestimatori del recurs no és possible la interposició de cap altre recurs
davant l’associació.
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Article 10
Causes de baixa
a) Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi el soci, que ha de manifestar la seva decisió expressament, per escrit dirigit
al Consell Rector.
2. La pèrdua d’alguns dels requisits necessaris per formar part de l’associació regulats en
l’article 8 d’aquests estatuts.
3. La sanció imposada pel Consell Rector que comporti l’expulsió del soci/sòcia, per
incompliment greu de les obligacions establertes en aquests estatuts i en el reglament de règim
intern.
4. No satisfer les quotes fixades.
b) El procediment d’expulsió del soci/sòcia s’ha de dur a terme mitjançant procediment
contradictori, que s’iniciarà amb una ordre d’iniciació de l’expedient, subscrita pel president/a de
l’associació, on es detallaran les causes que provoquen la iniciació de l’expedient d’expulsió.
El soci/sòcia afectat/da té un termini de 15 dies, comptadors a partir de la notificació, per
formular al·legacions o plec de descàrrecs que consideri oportuns per a la seva defensa.
El Consell Rector, amb les al·legacions presentades i les proves practicades, resoldrà sobre
l’expulsió o la no-expulsió del soci/sòcia.
Contra l’acord d’expulsió, el soci/sòcia afectat/da té un termini de 30 dies per formular recurs
davant l’Assemblea General.
Durant el procés d’expulsió, el soci/sòcia quedarà en suspens dels seus drets i les seves
obligacions com a soci/sòcia de l’associació.

Article 11
Drets dels membres
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per formar part dels òrgans de l’associació.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i en les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració, la gestió dels òrgans de govern de
l’associació així com sobre qualsevol aspecte del funcionament de l’entitat.

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

14

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

6. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
7. Posseir un exemplar dels estatuts.
8. Impugnar els acords dels òrgans de l’associació que estimi contraris a la llei o als estatuts.
9. Tots els que sorgeixin d’aquests estatuts, de les normes aplicables o dels acords de
l’Assemblea General adoptats degudament.

Article 12
Deures dels membres
Són deures dels membres de l’associació:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
2. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i acatar els acords vàlidament adoptats.
3. Realitzar les funcions i les feines que li encomanin els òrgans competents de l’associació.
4. Contribuir en les càrregues econòmiques de l’associació de la manera que vàlidament es
determini.
5. Pagar puntualment les quotes d’entrada i les quotes periòdiques que legalment s’estableixin.
6. Mantenir la col·laboració que calgui per al funcionament de l’associació.
7. I en general, tots aquells que s’estableixin en aquests estatuts, en la legislació vigent
aplicable i en els acords vàlidament presos pels òrgans competents de l’associació.

Capítol III. Els òrgans de l’associació

Article 13
Els òrgans de govern
1. Els òrgans de govern i d’administració de l’associació són:
1. L’Assemblea general
2. El Consell Rector
3. Els comitès de desenvolupament
4. Les comissions avaluadores
5. Els grups de treball
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6. El responsable administratiu i financer (RAF), que correspon a un dels membres de
l'Associació que sigui organisme públic

2. No obstant això, l’associació pot, per acord de l’Assemblea General, crear els òrgans que
siguin necessaris per al bon funcionament i desenvolupament dels seus fins.

Article 14
L’Assemblea
a) L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació integrat per tots els seus membres,
per dret propi i irrenunciable. A l’assemblea, les entitats privades han de representar com a
mínim el 50 % dels membres. Les persones jurídiques estan representades en l’Assemblea
General pel seu representant legal o per la persona física que l’entitat designi.
b) Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
c) L’Assemblea General té les següents funcions:
1. Fixa les directrius generals d’actuació que permetin complir les finalitats de
l’associació.
2. Fiscalitza l'actuació del Consell Rector, que ha de respondre davant l'assemblea de la
seva actuació.
3. Difon la filosofia Leader i de les diferents iniciatives o programes de desenvolupament
local: rural i pesquer i les altres actuacions que duu a terme el Grup d’Acció Local.
d) Són de competència exclusiva de l’Assemblea General les facultats següents:
1. Aprovar i modificar els estatuts socials.
2. Aprovar el pressupost anual, la liquidació de comptes anuals i la memòria anual de
les activitats.
3. Acordar la fusió, la dissolució i la liquidació de l’associació.
4. Aprovar el reglament de règim intern.
5. Elegir el Consell Rector i destituir i substituir el seus membres.
7. Resoldre els recursos contra els acords relatius a l’admissió o expulsió de socis
adoptats pel Consell Rector.
8. Controlar l’activitat i la gestió del Consell Rector, dels comitès, dels grups
treball i de les comissions.

de

9. Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
10. Acordar la dissolució de l’Associació.
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Article 15
L’Assemblea
1. L’Assemblea General pot reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari
2. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any,
convocada pel seu president almenys quinze dies abans de la data de la reunió.
3. L’Assemblea General ha de reunir-se amb caràcter extraordinari sempre que faci falta, per
requeriment del Consell Rector o per petició escrita d’una cinquena part dels membres de
l'associació. La convocatòria s’ha de comunicar almenys quinze dies abans de la data de la
reunió.
4. El/la president/a de l'Associació presideix les sessions de l'assemblea. En cas d'absència el
supleix el vicepresident. Haurà d'actuar com a secretari o secretària la persona que ocupi
aquest càrrec al Consell Rector o la persona que el substitueixi.

Article 16
Convocatòries
1. La convocatòria de l’Assemblea General tant ordinària com extraordinària es farà per escrit,
adreçada individualment a tots els membres, ha de contenir l’ordre del dia, el lloc, la data i
l’hora de la reunió.
2. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, quan hi assisteixen
dues terceres parts dels membres de l’associació. En la segona convocatòria, quan siguin
presents una quarta part del nombre de socis presents o representats.
3. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i
s’haurà d’haver anunciat amb la primera dins l’ordre del dia.
4. Cada membre de l’associació té dret a un vot.
5. L’Assemblea General, degudament convocada, decideix, per regla general, per majoria
simple (quan els vots afirmatius superin els negatius) els assumptes socials que són de la seva
competència. No obstant això, és necessari, tant en primera com en segona convocatòria, el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents o representants de l’associació per
poder adoptar els següents acords:
- Aprovar o modificar els estatuts socials
- Dissoldre l’associació
- Fusionar o deixar absorbir l’associació per altres associacions
- Constituir federacions o associacions d’integració entre elles
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6. De cada reunió el/la secretari/a n’ha d’estendre una acta. En cada reunió es llegirà l’acta de
la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i
qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 17
El Consell Rector


El Consell Rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de l’associació.



El Consell Rector està format per un mínim de set membres: el/la president/a, el/la
vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i un mínim de tres vocals. És necessari
que com a mínim la meitat dels seus membres siguin representants d’entitats privades.



Els membres del Consell Rector són elegits per l’Assemblea General.



Elecció dels membres públics.
a) Representant dels ajuntaments. Com a mínim hi ha d'haver un membre en
representació dels ajuntaments de Menorca d’entre els proposats per la Comissió de
Presidents de les corporacions locals de Menorca.
a) Representant del Consell Insular. Com a mínim un membre en representació del
Consell Insular de Menorca.
b) Altres representants públics. Com a mínim un membre de qualsevol organisme
públic d’àmbit insular, local o autonòmic, d'entre els que proposi la presidència del
Consell Insular de Menorca.



Elecció dels membres en representació de les entitats privades. La resta de membres
en representació d’entitats privades s’aniran renovant de forma esgraonada cada any,
segons reguli el Reglament de Règim Intern i per un període de dos anys prorrogables a
dos anys més. S’haurà de garantir la pluralitat a l’hora d’escollir els diferents membres
del Consell Rector en representació dels sectors privats assegurant la representativitat
dels diferents àmbits socials: agricultura, silvicultura, medi ambient, patrimoni, sectors
marítims, etc., sempre d’acord amb el que estableixi el Reglament de Règim Intern.



Durada del mandat. Inicialment la durada del mandat dels membres en representació
d’organismes públics és de quatre anys i ha de coincidir amb la durada del mandat
corporatiu del Consell Insular de Menorca. Els membres en representació d’organismes
públics del Consell Rector, un cop elegits, quedaran nomenats mentre exerceixin el
càrrec. La resta de membres dels sectors privats s’aniran renovant de forma
esgraonada, segons ho reguli el Reglament de Règim Intern. El cessament del càrrec
abans d'extingir-se el mandat es pot produir pels següents motius:


Dimissió voluntària presentada mitjançant escrit davant la junta
directiva.
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Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.



Baixa com a membre de l'associació.



Sanció comesa en l'exercici del càrrec.



Gratuïtat del càrrec. L’exercici del càrrec és gratuït. Poden ser reintegrades les
despeses ocasionades pel desenvolupament de les finalitats de l’Associació, amb
autorització del president i justificació prèvia d’aquestes.



Les funcions del Consell Rector són:

a)

Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més ampla que permet la llei,
i també executar les decisions que prengui l’assemblea general, d’acord amb les
instruccions i directrius que aquesta estableixi.

b)

Aprovar els projectes, segons la normativa aplicable en cada cas, i prendre totes les
decisions que afecten el seguiment dels expedients (pròrrogues, condicions i altres).

c)

Prendre els acords que facin falta en relació amb la compareixença davant els
organismes públics i per a exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos
pertinents.

d) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a la

seva aprovació i confeccionar els pressupostos per a l’exercici següent.
e)

Elaborar la memòria anual d’activitat i sotmetre-la a l’aprovació de l’assemblea general.

f)

Contractar personal.

g)

Resoldre sobre l’admissió o no de nous associats.

h)

I en general, són competència seva totes aquelles funcions que no estiguin atribuïdes
d’una manera específica a l’Assemblea General ni a altres òrgans socials per aquests
estatuts o per altra normativa d'aplicació.

9. Delegació de funcions. El Consell Rector podrà delegar per motius d'eficàcia i eficiència
l'exercici d'alguna de les seves funcions a altres òrgans de l'associació.

Article 18
El Consell Rector es reuneix ordinàriament, convocat pel president/a, com a mínim dues
vegades l’any, una cada semestre. Així mateix, es podrà reunir extraordinàriament convocat pel
president/a per pròpia iniciativa o a instància de qualsevol dels seus membres.

Article 19
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1. El Consell Rector es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat més un dels seus
membres, i pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el/la
president/a, té un vot de qualitat.
2. Cada membre del Consell Rector té dret a un vot.
3. De cada reunió del Consell Rector, el secretari n’ha d’estendre una acta, on cal que constin
els acords aprovats. En iniciar-se cada reunió del Consell Rector, es llegirà l’acta de la sessió
anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Article 20
El president i el vicepresident
1. El president/a del Consell Rector també ho és de l’associació, i en té la representació legal.
El president és elegit entre totes les entitats públiques i privades que formen part de
l’Assemblea de l’associació.
2. Són funcions pròpies del president/a:
a) Direcció i representació legal de l’associació
b) Convocar, presidir i dirigir els debats de l’assemblea i del Consell Rector
c) Emetre el vot de qualitat en cas d’empat
d) Dóna el vistiplau als acords dels seus òrgans, a les actes i a les certificacions que
s’expedeixen
e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea i el
Consell Rector
3. El/la vicepresident/a
El/la vicepresident/a s’escull de la mateixa manera que el president i substitueix el/la
president/a en cas de vacant, absència o malaltia.

Article 21
El secretari/a
El/la secretari/a ha de dur el Llibre de registre dels membres i té al seu càrrec la direcció dels
treballs administratius de l’entitat. S’encarrega també de la redacció de les actes i de dur els
llibres socials, i de totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes per les normes legals i
estatutàries o pels acords socials vàlidament adoptats.

Article 22
Els comitès de desenvolupament
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1. El Consell Rector pot acordar la creació de comitès de desenvolupament, comissions
avaluadores o grups de treball per tal de delegar-hi facultats concretes o encomanar-hi tasques
específiques quan sigui necessari.
2. Aquests òrgans han de retre compte de les seves activitats al Consell Rector sens perjudici
que aquesta hagi d’informar-ne posteriorment l’Assemblea.

Article 23
1. Els comitès de desenvolupament
a) Composició: Està format per membres de l'associació. Les entitats publiques no poden estar
representades en més del 50 % del seus membres.
b) Funcions: Les que els delegui el Consell Rector.
c) Funcionament: Les regles de funcionament són les mateixes que s'han establert per al
Consell Rector.
d) Durada: La que estableixi el Consell Rector.

2. Les comissions avaluadores
a) Composició: Ha d’estar formada per tècnics. Ha de tenir un president i un secretari designats
pel Consell Rector.
b) Funcions: Examinar les sol·licituds d’ajut presentades, aplicar els criteris de valoració
prevists a la convocatòria d’ajudes i emetre un informe de puntuació que ha de servir de base
per a l’elaboració de la proposta de resolució dels expedients d’ajudes als beneficiaris.
c) Funcionament: Perquè la Comissió Avaluadora s’entengui vàlidament constituïda es
requerirà almenys la presència d’un 75 % dels seus membres sempre que hi sigui el president i
el secretari o bé les persones designades que els substitueixin. La resta de regles de
funcionament són les mateixes que s'han establert per al Consell Rector.
d) Durada: La que estableixi el Consell Rector.

Article 24
El responsable administratiu i financer
El responsable administratiu i financer (RAF) d’aquesta associació correspon a la intervenció
d’un dels organismes públics que formen part de l’Associació; s’exercirà conforme a la
legislació vigent.
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El RAF ha de ser un funcionari habilitat per a la fiscalització de fons públics que proposi el
Consell Rector. El responsable administratiu i financer ha de tenir capacitat de control i
fiscalització de despeses públiques i ha d’actuar sota el principi d’autonomia funcional.

Capítol IV. Règim Econòmic

Article 25
Patrimoni fundacional
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
Els recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les contribucions i quotes dels seus membres
b) les rendes generades pel patrimoni
c) les donacions i els llegats
d) les subvencions oficials i particulars concedides per qualsevol institució pública o privada,
nacional o estrangera
e) qualsevol altre ingrés permès per la legislació vigent

L’associació ha de dur la comptabilitat exigida per la legislació vigent.

L’associació ha de garantir el dret a la informació de totes les seves activitats, particularment a
tots els socis i a l’opinió pública en general.
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i es tanca el 31 de desembre.

Capítol V. Dissolució i liquidació

Article 27
Dissolució
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L’associació pot ser dissolta i liquidada per alguna de les causes següents:
1. Per acord de l’Assemblea General, convocada en sessió extraordinària, amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels membres presents o representats.
2. Per haver aconseguit els fins de l’associació o perquè sigui impossible el seu assoliment.
3. Per incórrer reiteradament en l’incompliment dels fins pels quals va ser creada.
4. Per sentència judicial.

Article 28
Liquidació
1. Un cop acordada la dissolució, l’associació ha de procedir a la seva liquidació.
2. Si l’Assemblea General no acorda una altra cosa, han d’actuar com a liquidadors tres
membres del Consell Rector, nomenats pel mateix Consell.
3. La Comissió Liquidadora s’ha de fer càrrec del patrimoni existent i ha de satisfer les
obligacions pendents, si n’hi ha. El romanent, si n’hi ha, s’ha de lliurar a qualsevol entitat
legalment constituïda destinada als mateixos fins o, si no n’hi ha, a fins anàlegs als d’aquesta
associació.
4. Els membres de l’associació queden exempts de responsabilitat personal.
5. Pel que fa a les responsabilitats de l’associació enfront de tercers s'estarà al que estableixi la
normativa vigent.

Article 29
El Reglament de règim intern
En desplegament de les previsions dels presents estatuts es podrà aprovar un Reglament de
règim intern elaborat pel Consell Rector i aprovat per l’Assemblea.

Article 30
Interpretació
Correspon al Consell Rector la interpretació de qualsevol dubte que puguin generar l’aplicació
d’aquests estatuts i el reglament de règim intern que els desplegui. La facultat d‘interpretació
s’ha de fer de forma escrita, raonada i fonamentada i s’ha de comunicar a l’Assemblea General
immediata i a la resta d’òrgans de l’associació.
Disposició transitòria
Renovació de càrrecs del Consell Rector
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En el termini màxim de dos mesos comptats a partir de l’aprovació definitiva de la modificació
dels presents Estatuts s’ha de convocar l’Assemblea General a l'efecte de renovar parcialment
els membres del Consell Rector, d'acord amb el que es diu a continuació:
a) Membres en representació d'entitats privades: s’ha d’aprovar la renovació de la meitat dels
membres del Consell Rector en representació de les entitats privades. Transcorreguts dos anys
s’hauran de renovar la resta de membres d'acord amb allò establert a l'article 17.5 d'aquests
estatuts.
b) Membres en representació d'entitats públiques: s’hauran de ratificar i/o aprovar el
nomenament de membres del Consell Rector en representació d'entitats públiques d'acord amb
allò establert a l'article 17.4 d'aquests estatuts.

SEGON. Exposar al públic l’expedient per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà
del dia que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes Balears. De no
presentar-se al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
aleshores provisional, es comunicarà a la presidència de l’associació i es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb
el text íntegre dels estatuts modificats.
La Sra. Secretària indica que per prendre acord sobre aquest assumpte fa falta el vot favorable
de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. LÓPEZ DEL PSOE: Es proposa la modificació dels estatuts de l’ Associació Leader Illa de
Menorca per tal d’ incloure-hi alguns aspectes que fins ara no hi eren i perquè s’ adeqüin a la
nova normativa europea. De fet, es preveu la possibilitat que l’ Associació estigui formada per
dos o més grups d’ acció local: rural i marítim-pesquer i que s’ estengui el seu àmbit d’
actuació a l’ àrea marítima d’ influència de l’ illa. Així mateix, s’ aprofita per fer alguns petits
aclariments i també s’ introdueixen algunes recomanacions lingüístiques.

SR. SPITZER DE C.Me: Hem analitzat aquests canvis i el que es pretén amb els mateixos és
dotar de més eficàcia l’ Associació Leader Illa de Menorca i poder optar a ajudes a les quals
fins ara no es podia optar. L’ informe de Secretaria és favorable i hi esteim cent per cent a
favor.
Posat el dictamen a votació resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR : 12 (5 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C. Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
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7. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'atorgament de llicències
a zones sense xarxa clavegueram (Exp. SG3216MC0017)
Según la Ley 10/2010 de 27 de julio, que proviene del Decreto Ley 1/2010 de 26 de Marzo, de
medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés
general, prevé una solución para la situación de los ámbitos de suelo urbano y urbanizable
ejecutados sin alcantarillado.
En su artículo 3, regula la exención del servicio de alcantarillado, en donde viene a
decir que, en las áreas de suelo urbano o urbanizable residencial y de tipología unifamiliar
aislada, según PGOU, que no tuviese previsto que la evacuación de aguas residuales se hiciese
por el sistema de alcantarillado, o su dotación esté pendiente de ejecución, se podrán
otorgar licencias, certificados de final de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas
unifamiliares aisladas, siempre que se prevean sistemas provisionales de depuración de aguas
residuales de carácter individual como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y
homologadas y se den las condiciones y dentro de los plazos señalados siguientes:
a)Durante el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto Ley, el único
condicionamiento para otorgar las licencias será disponer del informe favorable a que se hace
referencia en este precepto. Durante este plazo los ayuntamientos deberán aprobar
definitivamente el proyecto de urbanización o dotación de servicios que implante el sistema
de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración.
b) Las obras previstas en el apartado anterior se deben ejecutar y deben estar en
funcionamiento antes de dos años a contar desde la entrada en vigor del Decreto Ley.
c) Al finalizar el plazo de dos años se deberán haber conectado al servicio de alcantarillado
todas las edificaciones incluidas dentro de las áreas de suelo urbano o urbanizable de uso
predominando residencial y de tipología unifamiliar aislada que constituyan una unidad de
actuación, polígono o sector.
d) Dentro del procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias de edificación deberá
constar la conformidad de la Administración competente en materia de recursos hídricos. En
ningún caso se podrán otorgar las nuevas licencias de edificación ubicadas en zonas con
riesgo de contaminación de acuíferos o riesgo geológico.
Transcurrido el primer plazo de un año sin que se hayan aprobado los
correspondientes proyectos de urbanización, de dotación de servicios y de conexión a los
sistemas generales y, en todo caso, después del plazo señalado de dos años, no se podrán
otorgar licencias hasta que no se haya subsanado la falta del servicio de alcantarillado,
incluyendo la conexión de todas las edificaciones comprendidas dentro las áreas
mencionadas.
Este precepto permite, en determinados supuestos, exceptuar la obligación de
implantar el servicio de alcantarillado para otorgar licencias, certificados de final de obra y
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cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas, previendo un control
exhaustivo ante la Administración competente en materia hídrica, y con la voluntad que se
dotaran oportunamente las infraestructuras urbanísticas.
Estos plazos se modificaron mediante la aprobación del Decreto Ley
3/2011, de 29 de julio, de modificación de plazos previstos en el artículo 3 de la Ley
10/2010. A pesar de esta prórroga, el primer plazo finalizó el 5 de agosto de 2013, y la
situación era que la mayoría de Ayuntamientos de Baleares, no habían aprobado
definitivamente los proyectos de urbanización o dotación de servicios de alcantarillado.
A la espera de una norma reguladora de la ordenación del uso del suelo, se ve
necesario mantener esta regulación provisional hasta la efectiva implantación del
saneamiento en todos los núcleos urbanos.
En el Decreto Ley 4/2013 de 21 de Junio, se realiza modificación de articulado y
quedan derogadas las disposiciones del mismo rango que este Decreto ley, o de un rango
inferior, que se opongan a lo que se establece en él, y en particular el artículo 3 de la Ley
10/2010 de 27 de Julio. Esta modificación de articulado que se transcribe a continuación, es
adaptado literalmente en la Ley 2/2014 de 25 de marzo (Disposición transitoria cuarta.
Implementación de la red de saneamiento), de Ordenación y Uso del Suelo;

Ley 2/2014 de 25 de Marzo, de Ordenación y Uso del Suelo.
Disposición adicional octava. Exención de la implantación de la red de saneamiento.
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley para los asentamientos en el medio rural,
excepcionalmente el planeamiento urbanístico general podrá prever ámbitos de suelo
urbano donde resulte exigible la existencia de red de saneamiento, siempre que se cumplan
algunos de los requisitos siguientes:
a) Que la ejecución de la red de saneamiento suponga, por las características
geomorfológicos de la zona o por la baja intensidad del núcleo, un coste
manifiestamente elevado.
b) Que su implantación no suponga ninguna ventaja para el medio ambiente.
En estos casos, el planeamiento deberá prever la instalación de sistemas de depuración de
aguas residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas.

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

26

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

Disposición transitoria cuarta. Implementación de la red de saneamiento.
En los suelos urbanos de uso predominantemente residencial existentes en la fecha en
que esta Ley entre en vigor y que no dispongan de red de saneamiento y para los que no
resulte procedente la categoría de asentamiento en el medio rural ni la aplicación de lo
previsto en la disposición adicional octava, se pueden otorgar licencias de edificación de
nueva planta para uso residencial, así como los correspondientes finales de obra y cédulas de
habitabilidad de acuerdo con la normativa aplicable, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
a) Que no sean edificios plurifamiliares.
b) Que dispongan de un sistema de recogida de aguas residuales homologado que garantice
un tratamiento adecuado.
c)Que los promotores garantice, de cualquier forma admitida en derecho, la ejecución de las
obras para la conexión a la red de saneamiento, una vez que esta esté efectivamente
implantada y en funcionamiento.
d)Que la licencia se otorgue dentro de los tres años a contar desde la entrada en vigor del
Decreto Ley 4/2013, de 21 de junio, de regulación provisional de las nuevas edificaciones en
núcleos residenciales sin red de saneamiento.
El cumplimiento del requisito previsto en la letra b) anterior, debe acreditarse con un
informe de la administración competente en recursos hídricos, que tiene el carácter de
determinante, el cual debe emitirse en el plazo de dos meses desde que se solicite y antes de
que se otorgue la licencia.
Con estos preceptos legales, nos vemos ante dos tesituras:
1.En la actualidad se otorgan licencias previo informe de recursos hídricos, el cual debería
emitirse en un plazo de dos meses. La realidad es que gran parte de los expedientes
tramitados siguen a la espera de recursos hídricos y se puede llegar a tardar entre ocho y diez
meses en obtener dichos informes. Según recursos hídricos, se debe a la gran cantidad de
informes a emitir. Este trámite convierte en algo kafkiano conseguir licencias urbanísticas y
por consiguiente la ejecución de dichos trabajos.
Ante esta inquietud por parte de técnicos y promotores, creemos interesante plantear la
posibilidad de realizar una modificación que permita a los técnicos obtener dichas licencias
urbanísticas, mediante una declaración responsable de los trabajos a realizar en materia de
saneamiento y posteriormente entregar la documentación pertinente antes de tramitar el
final de obra. De esta manera, se permite poder atajar la maraña burocrática en la que se
encuentran las solicitudes de licencias en Menorca. De este modo, se podrían conceder
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licencias sin autorización de recursos hídricos, condicionadas a la correcta entrega de la
documentación pertinente.
Se entiende como documentación pertinente lo siguiente:
a)Certificado de suministro e Instalación de la fosa séptica.
b)Contrato vinculante de vaciado de la fosa entre propietario y empresa de limpieza.
Ante la incuestionable capacidad de los técnicos de saber en qué zonas está permitida la
instalación de fosas sépticas y mediante la entrega de dicha documentación, no debería
existir la necesidad de un informe previo de recursos hídricos, para la obtención de licencia.
Sin lugar a dudas, la opción de esta medida por parte del Govern Balear, permitiría agilizar
todo el procedimiento de conseguir licencias en las zonas urbanas que carecen de red de
saneamiento.
2. En segundo lugar, y como se ha realizado exposición anterior, en el apartado d) de la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 2/2014 de 25 de marzo, de ordenación y uso del
suelo, deja clara evidencia que el próximo 21 de Junio del presente año, (tres años después de
la entrada en vigor del Decreto Ley 4/2013). NO se podrán otorgar licencias, finales de obra y
cédulas de habitabilidad en los suelos urbanos residenciales que no dispongan de red de
alcantarillado.
Como es sabido por parte de todos, en la actualidad existen zonas residenciales sin redes de
recogida de aguas residuales y esto despierta una importante preocupación entre los
técnicos y promotores. En este punto nos preguntamos, ¿Cuál será la voluntad del Govern
Balear?, ¿Se concederá otra prórroga?, ¿Es eso posible?
Es este un asunto de suma importancia, pues mucha gente depende de la voluntad política
para solucionar este problema. Es cierto y evidente que existe una inseguridad jurídica que
hace, no saber que pasará a partir del 21 de Junio del presente año.
A todo lo expuesto, reseñar que el Decreto Ley 1/2016 de 12 de Enero, de medidas urgentes
en materia urbanística, deroga gran parte de la Ley 2/2014 de 25 de marzo, generando una
inseguridad jurídica inadmisible.
Pero ante este enfoque planteado en dos vertientes, tenemos dos maneras de enfocar este
asunto:
I.Una vez se haga efectiva la finalidad de “la prórroga”, los terrenos edificables que NO
pueden obtener licencia por falta de red de alcantarillado, pasan a ser terrenos no edificables,
por lo tanto, pierde su característica, lo que es un grave perjuicio para el propietario, para los
técnicos y agentes de la construcción que forman parte de ello y de forma colateral, un daño
para las arcas municipales, puesto que al tratarse de un suelo no edificable, su IBI pasa a tener
otra característica y el rendimiento del mismo se devalúa.
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II.Una vez se haga efectiva la prórroga y queda sin efecto la “moratoria” y nos tenemos que
basar en la propia Ley, se podría interpretar que nos podríamos amparar en el anexo IV del
Plan Hidrológico de Baleares, el cual, define los sistemas de depuración. Podría interpretarse
que habría un salvoconducto para emitir licencias mediante la justificación de fosa séptica y
sin informe previo de recursos hídricos.
La forma de actuar de las diferentes administraciones es variable, en el Ayuntamiento de
Palma, por ejemplo, se ha realizado un “acuerdo” con recursos hídricos para todo trámite que
entre antes del 21 de Junio, se base en la norma vigente y se emitan licencias con la
documentación presentada. Una vez obtenido el informe de recursos hídricos, se adjunta al
expediente. En el caso del Ayuntamiento de Mahón, por el contrario no se emite ninguna
licencia si no se presenta el informe previo de recursos hídricos. Son maneras de interpretar la
Ley, de generar intranquilidad y de ralentizar la burocracia administrativa. Es cierto que
realizando gestiones con el Ayuntamiento de Palma y con recursos hídricos, todos tienen la
fecha de 21 de Junio marcada en rojo y nadie sabe que pasará y tampoco te saben decir cómo
puedes actuar.
Ante esta inseguridad jurídica, el Grupo Popular de Mahón, presenta la siguiente propuesta
de acuerdo ante el Pleno de la Corporación:
1.-Que el Ayuntamiento de Mahón solicite, ante el Govern Balear la tramitación de la
modificación de la Ley 2/2014 de 25 de Marzo, o en su caso la tramitación de un Decreto
Ley, que permita la obtención de licencias en zonas sin red de alcantarillado, siempre
previas condiciones de justificar la previsión de la instalación de sistemas de depuración
de aguas residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y
homologadas.
2.- Que el Ayuntamiento de Mahón realice un estudio de cada zona afectada en nuestro
término municipal al objeto de conocer si se puede aplicar la Disposición Adicional
Octava. Exención de la implantación de la red de saneamiento de la Ley 2/2014 de 25 de
Marzo, de Ordenación y Uso del Suelo y en los casos de que así sea se proceda a la
aplicación de la mencionada exención.
3.- Que Ayuntamiento de Mahón, realice todos los trámites y gestiones necesarios para
evitar la obtención del informe previo de recursos hídricos para la obtención de licencia,
mediante la aceptación de presentación de una declaración responsable de los técnicos
competentes para la obtención de licencias, acelerando de esta manera el trámite
burocrático y que se justifique la correcta instalación de sistemas de depuración de
aguas residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas,
antes de la finalización de los trámites administrativos (finales de obras y cédulas de
habitabilidad).
Entendiéndose como documentación pertinente lo siguiente:
a) Certificado de suministro e Instalación de la fosa séptica.
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b) Contrato vinculante de vaciado de la fosa entre propietario y empresa de limpieza.
4.- Que el Ayuntamiento de Mahón, acuerde solicitar formalmente ante los organismos
competente la pertinente aclaración al objeto de tener conocimiento de qué sucederá a
partir del día 21 de Junio de 2016 en referencia al tema tratado, así como una aclaración
de la situación de estos terrenos una vez pasen a ser no edificables (si no se realiza nada
al respecto). Tanto en su forma urbanística, como en forma jurídica-administrativa,
(tipología de suelo, tipología de IBI, etc.).
El Sr. Sicilia explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres creiem que, com bé ha dit el Sr. Sicilia, aquesta moció obre un
debat de fons, que crec que és necessari que tinguem, quant a planificació d’inversions en
infrastructures de clavegueram; la inseguretat jurídica que genera aquesta data límit del 21
de juny no és assumible i la nostra obligació és aportar solucions; així i tot, facem el que
facem, arribem tard. Per tant, hauria anat bé tenir açò abans, perquè crec que realment és
molt interessant i ho hauríem d’haver tingut damunt la taula. Com bé deia el Sr. Sicilia,
nosaltres considerem que és bàsic el punt dos on es ralla de realitzar un estudi per determinar
quines carències i necessitats té cada zona i així poder tenir una radiografia del que
necessitem, com també vàrem comentar a la Junta de Portaveus. Fins ara esteim fent
càbales, considerem que Cala Llonga o la zona nord serà més costosa o més o menys viable,
però no tenim cap informe ni cap dada empírica que avali aquestes informacions, per tant,
considerem que és bàsic el fet de realitzar aquests informes per mesurar viabilitat i cost. Una
vegada tinguem aquests informes podrem prendre decisions quant a on podem invertir i on
no podem fer-ho, quant a quin tipus de projectes podem demanar fons o quines vies de
finançament podem cercar, o quines solucions volem proposar en aquelles zones on no és
possible el clavegueram; de fet, l’ altre dia a la Junta de Portaveus vàrem rallar de filtres verds,
hi ha tota una sèrie de solucions interessants a valorar. Dit açò sí que hi ha un parell de punts
que creiem que han de ser contemplats, perquè no hi hagi cap escletxa. Nosaltres sabem que
els tècnics són bons coneixedors de la realitat de cada zona i poden, amb el seu bon criteri,
anticipar l’ informe de Recursos Hídrics; però què passarà en el moment en què Recursos
Hídrics faci un informe negatiu quant a una cosa que nosaltres hem dut endavant per
considerar-ho favorable?; per tant, hem de preveure aquesta casuística també. Com bé deia el
Sr. Sicilia, això és un tema de voluntat. Per la nostra part, entenem que es bàsic donar una
solució a l’actual inseguretat jurídica que hi ha, que no és sostenible i que frena
completament la inversió; esteim d’acord amb la proposta i instem a desenvolupar els estudis
pertinents per a què siguin la base de la planificació de cobertura de la xarxa de clavegueram.
Ens agradaria veure més endavant números, per tal de debatre quant als mateixos. Votarem a
favor de la proposta.
SR. TUR DEL PSOE: Com bé deia el Sr. Sicilia i el Sr. Spitzer aquest és un tema extremadament
complicat i no sabíem si inicialment, amb la presentació d’ aquesta proposta, es pretenia
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algun tipus de pugna política. Per altra banda, tots som conscients que alguns d’ aquests
problemes venen des de fa vint-i-cinc o trenta anys, i són atribuïbles als agents urbanitzadors
inicials d’ algunes de les zones que pateixen aquesta situació, i a gestions no només
municipals sinó també d’ altres instàncies de govern. Aquesta preocupació, tal i com es va
comentar a la Junta de Portaveus, la vàrem tractar amb el Govern des del moment en què
sabíem que aquest any, a partir del mes de juny no es podria concedir cap tipus de llicència.
Per tant, no és només una qüestió que tractem fruit de la proposta actual. La feina s’estava
fent i, per tant, es tractava de trobar l’encaix per tal de poder possibilitar aquestes
alternatives. Abans d’entrar en els punts concrets de la proposta és important recalcar, com
molt bé ha explicat el Sr. Sicilia, que qualsevol solució no pot ser pensada a curt termini, i com
també deia el Sr. Spitzer, s’ha d’adoptar amb una previsió d’ inversions futures que facin
viables els acords perquè, lògicament, sinó ens trobarem amb una pròrroga rere pròrroga,
any rere any, sense realment solucionar un problema que aquest equip de govern sencer
creu que s’ ha de solucionar i no només perquè ho digui una Directiva Europea. Nosaltres
som partidaris, i suposo que vostès també, de trobar una solució definitiva quant a totes
aquestes zones que no tenen els serveis necessaris. A partir d’aquí hem de trobar les
fórmules pertinents per fer-ho, tenint en compte la problemàtica que hi ha; a Maó la
preocupació és molt gran, ara bé, a altres zones de Balears el fet de no tenir serveis es deu mil
vegades més problemàtic que la situació que presenta el nostre municipi. Així i tot, hem de
ser capaços de donar-li una sortida. Algunes de les qüestions que vostès proposen a la seva
proposta, en aquests moments, des del punt de vista legal, són de difícil adopció, per tant,
hem de ser capaços de trobar altres tipus de solucions per tal de resoldre aquesta
problemàtica. Vostès demanen a la seva proposta que l’Ajuntament de Maó sol·liciti, davant el
Govern Balear la tramitació de la modificació de la Llei 2/2014 d’ Ordenació i ús del Sòl de les
Illes Balears, i és una llàstima perquè en aquesta llei que es va aprovar en el 2014 ja s’
hagueren pogut incorporar algunes de les qüestions demanades pel Sr. Sicilia. En aquests
moments, la llei diu el que diu, i el fet de modificar-la no és de la nostra competència. Quant al
segon punt de la proposta d’ acord en el qual vostès demanen que es faci un estudi de cada
zona afectada en el nostre terme municipal, dir que el Pla General conté una radiografia molt
clara de totes les zones que es troben en aquesta situació; efectivament, hi podem sumar tot
el que és l’estudi econòmic, no hi ha cap problema; fins i tot, com també va ser dit a Junta de
Portaveus, el Consell ha demanat a tots els ajuntaments que elaborin aquests estudis, per
tant, això es farà a nivell de Menorca; cert és que la LOUS preveu l’ exempció d’ implantació
de la xarxa de sanejament, però aquesta llei el que diu és que aquesta exempció haurà de
venir mitjançant una modificació puntual de Pla general, és a dir, ho haurà d’ incorporar el
planejament; per tant, li dic el mateix, Sr. Sicilia, una vegada aprovada la Llei del 2014, per què
no es van iniciar aquelles modificacions puntuals de planejament, per tal d’incorporar dins
aquestes zones la possibilitat que no duguessin la conducció pertinent i, per tant, es pogués
dur endavant aquesta possible exempció?.Crec que les modificacions de planejament són
possibles, en aquest cas, i està bé, com diuen els Srs. Spitzer i Sicília, que mantinguem les
realitats diferents de cadascuna de les zones. Quant a Sa Mesquida i Es Murtar vostès com a
Partit Popular van intentar fer passes endavant a favor d’ una connexió sectorialitzada a través
de Sant Isidre; però aquí es va quedar, i crec que és una altra cosa que hem de començar a
engegar a partir d’ ara, perquè resoldria una part de Sa Mesquida i d’ Es Murtar. Quant a Sant
Antoni i Cala Llonga, com bé diu el Sr. Sicília, poden tenir un tractament unitari diferenciat,
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amb possibilitats de depuració sense que necessariament hi hagi una conducció, atès que es
tracta d’ un àmbit que llinda amb unes zones de LIC i ZEPA, i tot és molt més costós. Pel que fa
a Binidalí, que és l’altra zona important, en aquests moments, nosaltres esteim contents
d’haver desembossat, juntament amb el Govern, l’única qüestió que faltava, que era la de
licitar l’ emissari de la EDAR, aspecte aturat, desgraciadament des de feia molts d’ anys, i que
donarà resposta a aquesta qüestió. Pel que fa a Binixica hem de trobar solucions menys
costoses i mediambientalment més sostenibles; jo crec que l’ estudi de les zones el tenim,
però el que hem de fer són passes i les solucions en funció de cada zona poden ser diferents
entre sí. En el tercer punt de la proposta, quan vostè, Sr. Sicilia diu que s’ eviti l’ obtenció de l’
informe previ de Recursos Hídrics, aquí no hi podem estar molt d’ acord, més que res perquè
la llei és molt clara i estableix clarament que abans de l’ atorgament de la llicència ha d’ haverhi l’ informe previ i pertinent de Recursos Hídrics. És cert que el Director General de Recursos
Hídrics de l’anterior mandat, Sr. Salvador Pedrosa, depenent del Conseller Sr. Company, si no
recordo malament, va decretar o va assumir amb un ofici dirigit a tots els ajuntaments, dia 29
de juny, la possibilitat de no compliment d’aquesta condició de Recursos Hídrics; jo crec que
es va arriscar una mica i, això fou així perquè sabia que tres dies després d’ aquest ofici seria
cessat per canvi de govern, i així consta al BOIB de dia 3 de juliol. Jo crec que aquest ofici de
dia 29 de juny, que exonerava de l’ obtenció d’ alguns informes de Recursos Hídrics,
desgraciadament, no es va fer amb tota la cura legal possible, com diuen després els
informes posteriors, que clarament fan constar que l’ informe de l’ administració competent
en matèria de Recursos Hídrics ha de ser previ a l’ atorgament de la llicència d’ obres
corresponent; això ho diu la nova Direcció General pocs mesos després d’ haver pres
possessió del seu càrrec. Per tant, no veiem de cap forma possible el fet d’exonerar de l’
obtenció d’ aquest informe de Recursos Hídrics que, en definitiva, és l’ administració
competent en matèria hídrica. Finalment i ja acabant dir que quant al punt quart de la
proposta d’ acord de la proposta esteim completament d’ acord, podem sol·licitar via acord
plenari als organismes pertinents que ens aclareixin aquesta qüestió, sigui mitjançant una
pròrroga o no; i, en tot cas, si és mitjançant una pròrroga ha de ser mitjançant unes
condicions clares de compliment, amb unes condicions clares d’ inversió, i, sobretot, amb
una seguretat per part de l’Ajuntament que hem d’actuar a cadascuna de les zones amb el
tractament que millor vagi no només quant a costos econòmics, sinó, sobretot i especialment,
quant a la defensa de les millors solucions des del punt de vista mediambiental. Tot per a
què?, per un objectiu clar. Per complir la Directiva Europea que crec que tots nosaltres
compartim, no s’ ha d’ aturar cap tipus d’ inversió sempre i quan sigui completament
sostenible quant al mediambient que ens envolta. No sabem si volen votar la proposta
conjuntament o no; en cas que la vulguin votar punt per punt, alguna qüestió la podríem
votar a favor en el sentit que els he comentat.

SR. SICÍLIA DEL PP: Vull fer un aclariment quant al punt tercer de la proposta d’ acord de la
proposta que fa referència a la tramitació. El Pla hidrològic s’aprova a posteriori de la LOUS i a
l’article 81.3 es diu: “A aquests efectes els titulars dels esmentats habitatges hauran de
presentar declaració responsable davant l’administració hidràulica de la instal·lació dels

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

32

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

esmentats sistemes, a la qual s’acompanyarà document acreditatiu de l’adquisició,
característiques tècniques, rendiment, així com manteniment dels mateixos. En base a aquest
apartat moltes administracions estan donant llicències, sense fer d’aquest informe un requisit
previ. És el que està fent l’Ajuntament de Palma. Aquest no és tan sols un problema tècnic, és
un problema de carrer, un problema de fons. Aquesta moció té quatre punts molt senzills, el
tercer l’ acabo d’ explicar. El segon punt pretén estudiar cada zona i fer un estudi del cost que
suposaria exonerar les zones geomorfològicament complicades, de la implantació d’una
xarxa de sanejament, crec que no és res de l’altre món. En el punt primer de la proposta es
demana que l’Ajuntament sol·liciti al Govern Balear la modificació de la L2/2014 de 25 de
març o la tramitació d’ un Decret-llei que permeti l’ obtenció de llicències en zones sense
xarxa de clavegueram, perquè falten pocs dies per arribar a dia 21 de juny; i en el punt quart
de la proposta es proposa sol·licitar què passarà, com quedaran aquests terrenys. Aquesta
moció no es pot votar per separat, requereix d’ una votació conjunta; no crec que votar-la
conjuntament perjudiqui políticament a ningú. Si és cert que ahir van sortir unes declaracions
en premsa del grup Més per Menorca, a lo millor, no estant molt a favor en el Govern Balear
amb el seu soci de govern. Ara bé, aquest no és un tema polític. Seria una pena no dur
endavant aquesta moció.

SR. SPITZER DE C.Me: Un parell d’apunts; un referent al tema dels informes, evidentment, me
referia no només a informes financers de viabilitat, sinó també a informes quant a quina es la
solució més idònia en cas de no ser possible una implantació de xarxa de clavegueram. Hi ha
diferents solucions i crec que el tema econòmic no ha de ser el factor diferenciador. Aquí hem
de veure quina és la millor solució a llarg termini. Per altra banda, quant al fet que no ens
podem saltar la llei, que el Sr. Tur comentava, evidentment, esteim completament d’ acord. Jo
som el primer que he dit que no tenc molt clara aquesta afirmació que un tècnic té l’entitat
suficient o un promotor té l’entitat suficient com per dir si és viable o no és viable,
evidentment crec que per a açò hi ha Recursos hídrics, però el que sí creiem que no és de
rebut és que una llicència tardi 8 o 9 mesos a causa del coll de bòtil que té Recursos hídrics .
Així que la nostra obligació és la d’ aportar solucions i per aquí és per on nosaltres entenem
que va la moció del Partit Popular. De totes maneres hauríem de veure com ho feim perquè
sigui una cosa que no vagi en contra de la legalitat, però sí hauríem de poder cercar, igual que
es fa a altres ajuntaments, interpretacions favorables al ciutadà i no favorables simplement a
un immobilisme i a haver de seguir un camí burocràtic que, al final, paralitza 8 o 9 mesos la
inversió. Hem de cercar solucions per poder agilitar açò, en aquesta part creiem que sí que és
un tema de voluntat i aquí és on convit a què s’enfoqui d’aquesta manera. Evidentment, no
anirem contra la legalitat, però sí que hem d’aportar solucions, per tal que un senyor que vol
fer una inversió i vol reformar ca seva no hagi d’esperar 8 mesos a què algú li digui si la seva
reforma o la seva instal·lació de fosa sèptica és correcta o no és correcta.
SR. TUR DEL PSOE: Jo li deia, Sr. Sicília, amb aquest ànim constructiu del sentit de la moció i
compartint, en bona part, tota la seva reflexió, que hi ha algunes qüestions que figuren a la
mateixa que ens compliquen el fet de poder-la votar a favor. Aquest és l’ ànim que ens uneix a
tots, l’ànim de, en el cas d’assumir algun tipus de pròrroga que es faci sota unes condicions
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d’absoluta legalitat i conforme a les millors condicions mediambientals possibles. Nosaltres
podríem votar a favor que es fes un estudi de cada zona afectada i a favor de demanar l’
aclariment pertinent, i esteim convençuts que quan arribi dia 21 de juny hi haurà una solució,
com hi ha hagut en altres moments, però és cert que som partidaris que aquest nou termini
s’ adopti amb moltes més condicions de compliment i quant a açò sí que crec que esteim
completament d’acord. Quant als altres dos punts de la proposta d’ acord ens és complicat
votar-los a favor, sabent que la solució, com dic, es podrà donar, que l’ estudi s’ ha de fer i que
el problema de Recursos hídrics, desgraciadament, no és un problema de fa sis mesos, ni dels
darrers dos o quatre anys. I aquest retard per part de Recursos hídrics el pateixen no només
expedients privats, sinó també expedients públics, és a dir, que també afecta a la inversió
pública compromesa.

SR. SICILIA DEL PP: Jo considero que aquesta moció ha de ser votada conjuntament i no punt
per punt. El punt 3 crec que ha quedat ben explicat, i, a més, hi ha l’ experiència de les
diferents administracions quant a interpretacions, i alguna vegada ho he escoltat aquí, si es
vol es pot. I quant al punt 1, jo crec que és una cosa evident; per molt malament que s’hagi
fet, per molts 30 anys que duguem arrossegant aquest tema, per molts problemes que hi
hagi a moltes urbanitzacions, el cert és que hi ha una realitat que és la que és; Cala Llonga
que és la zona més gran que pateix aquest problema no la podem llevar del mig, demà
seguirà estant al mateix lloc i seguirà havent-hi el mateix problema, i el 21 de juny està aquí.
Considero que aquesta proposta s’ hauria de votar conjuntament perquè és un tot.

SRA. ALCALDESSA: Vull recordar que aquesta és una situació difícil que preocupa, no només
als tècnics que es veuen afectats per aquests tipus de restriccions, també a les
administracions, però que sobretot preocupa a moltíssims ciutadans, perquè realment el
gran problema que hi ha és la contaminació dels aqüífers que tenim a causa de la falta
d’aquest tipus de sanejament; llavors jo crec que les solucions passen per, si és necessària,
una moratòria condicionada, com ha comentat el Sr. Tur, amb un calendari d’inversions per
anar posant fil a l’agulla; no podem posposar més aquests problemes i un dels objectius
d’aquest equip de govern és el de trobar solucions davant la contaminació d’aquestes zones i
evidentment que açò redundi també a favor de l’activitat econòmica, que també és
important, però és molt preocupant tot el tema de futur de la qualitat de l’aigua, és un dels
grans temes preocupants aquí a Menorca i, per tant, l’haurem d’abordar. Si no hi ha
possibilitat de votar els punts per separat, passem a votar la moció en el seu conjunt.
Posada la proposta a votació resulta rebutjada amb el següents resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 11 (5 Ara Maó i 6 PSOE)
8. Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'obertura d'una
connexió entre el pati de l'ermita de Gràcia i el crematori (Exp. SG3216MC0018).
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Prèvia presentació d’esmena in voce per part del Sr. Gabriel Pons d’Ara Maó a la proposta
d’acord de la proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular consistent en afegir
una frase del tenor literal següent: “Previo estudio de alternativas” entre els termes “proyecto
de apertura y conexión” i “entre el patio de la ermita”, que fou aprovada per unanimitat dels
20 membres presents, dels 21 de la Corporació, el Ple Municipal, acorda aprovar per
unanimitat dels 20 membres presents, dels 21 de la Corporació, l’anterior proposta que, amb
l’ esmena incorporada, resta del tenor literal següent:
Tras un periodo en que la gestión del cementerio municipal era verdaderamente
problemática, a causa de las condiciones del mismo y la carencia de sepulturas lo que llevó a
estudiar una posible aunque problemática ampliación del mismo, lo cierto es que la labor de
los diferentes consistorios y las decisiones tomadas por los mismos de externalitzar el servicio
(a pesar de la demagogia que esta decisión acostumbra a levantar), la posterior construcción
del tanatorio municipal y hace ahora aproximadamente un año la instalación de un horno
crematorio, todo ello, además de según nuestro criterio una impecable gestión que está
realizando la Funeraria Gomila como concesionario del mismo, ha hecho que las instalaciones
y servicios del cementerio municipal de Mahón puedan calificarse de modélicas,
conjugándose en el mismo la tradición histórica del desarrollo de la ciudad, con la proximidad
formando todo un cuerpo con la ermita de Ntra. Señora de Gracia patrona de Mahón y a la
que todos los mahoneses creyentes o no guardan afecto y respeto, cuando no veneración.
La reciente instalación del horno crematorio y el cambio de costumbres sociales
aconsejan a nuestro entender acometer unas obras en el citado cementerio que permita una
mejor conexión entre sus diferentes instalaciones, en concreto entre el tanatorio y el
mencionado horno crematorio.
Ello es posible y sencillo, habiéndose ya contemplado en diferentes ocasiones y
consiste en la apertura del pasillo paralelo existente entre el patio de la ermita de Ntra. Sra. de
Gracia (antesala del cementerio) y las instalaciones del crematorio. Ello permitiría facilitar y
simplificar los traslados, evitando así mismo la utilización de vehículos a la vez que
contribuiría a unificar y concentrar todos los servicios.
Es por ello que el grupo municipal del Partido Popular propone ante el Pleno de la
Corporación que los servicios técnicos municipales redacten y tramiten el proyecto de
apertura y conexión, previo estudio de alternativas, entre el patio de la Ermita de Ntra. Sra. de
Gracia y el Crematorio municipal y que una vez realizado el mismo sea ejecutado.
El Sr. Botella explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
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SR. SPITZER DE C. Me : Nosaltres creiem que és una moció en positiu, evidentment pràctica,
que millorarà l’efectivitat, el rendiment i l’operativa diària del cementiri. Hi esteim d’ acord.
SR. PONS D’ARA MAÓ: El cementiri de Maó representa per als veïns i veïnes de Maó i per a
aquest Ajuntament un espai emblemàtic i un patrimoni que tenim el deure de conservar. Des
de fa anys la Funerària Gomila és l’empresa concessionària encarregada de la gestió del
cementiri i, com a empresa adjudicatària, l’ha de gestionar de la millor forma possible. Hem
de tenir en compte que qualsevol nou servei, generalment, genera necessitats col·laterals que
cal valorar, aquest és el cas que ens ocupa. El nou crematori té una demanda considerable,
amb la qual cosa ja hi ha hagut un augment de trasllats del tanatori al crematori. Una de les
inversions per a la millora del servei és aquesta i, tot i que no té una afectació directa al
ciutadà, sí que facilita la feina i millora la connexió entre un i altre servei. És per aquest motiu
que des del departament de cementiris d’ aquest ajuntament ja tenim iniciat l’expedient per
dur a terme l’estudi de millora. Hem de tenir clar que aquesta no és una actuació urgent, però
sí que esdevé una millora del servei. És per la qual cosa que proposem una esmena in voce a
la proposta del Partit Popular, en concret en el darrer paràgraf, on diu: “redacten y tramiten el
proyecto de apertura de conexión”, de manera que digui: “redacten y tramiten el proyecto de
apertura de conexión, previo estudio de alternativas”. És a dir, no ens tanquem a aquesta
proposta, però si que voldríem estudiar amb profunditat el cas.
SR. BOTELLA DEL PP: No ho acabo d’entendre. Me dóna un poc la impressió que del que es
tracta ara és de dir que no s’aprova una moció del Partit Popular, sinó que l’equip de govern
duu la iniciativa, la qual cosa m’ és igual; ara bé, si vostès ja han redactat o han obert
l’expedient, deuen saber quina és la proposta més adient, nosaltres ens limitem a demanar
una connexió a través d’ aquest vial que hi ha. Si nosaltres diem que els serveis tècnics
municipals redactin i tramitin el projecte d’ obertura i connexió entre el pati de l’ Ermita i el
crematori, entenc que quan el redactin, abans estudiaran les diferents possibilitats, de manera
que s’ opti per la més adequada. Nosaltres creiem que la idiosincràsia del cementiri de Maó és
la que és, i crec que és orgull de tots els maonesos; vull recordar aquí també que està a la vora
de l’ermita de Gràcia, patrona de la ciutat, a la qual, tant els creients com els no creients,
tenen un cert afecte i un cert respecte. Per tant, crec que qualsevol proposta que es pugui fer
ha de ser sempre amb respecte a l’entorn i a les característiques històriques que té aquest
recinte. Tot plegat, aquesta és una proposta transversal, perquè afecta a tots. Si em permeten
els llegiré unes gloses o un vers de l’ any 1400 que diu: “Nuestras vidas son los ríos que van a
dar en la mar, que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir; allí los ríos
caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados, son iguales los que viven por sus manos
y los ricos”. És a dir, que quan arribem al cementiri tant és l’equip de govern com l’ oposició,
tant és el ric com el pobre, tant és el creient com el no creient, en el cementiri tots som iguals,
per tant, partint d’aquesta base que nosaltres compartim i des del respecte, nosaltres no
tenim inconvenient en què modifiquin i afegeixin aquesta clàusula i no tenim cap
inconvenient en què vostès facin bandera que tenien l’expedient obert; el que ens interessa
és que tirem cap endavant, com deia el Sr. Spitzer, amb propostes de futur en positiu i no
mirem cap enrere com sembla que a més d’ un agradaria.
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SRA. ALCALDESSA: Jo crec que tots esteim d’acord i estic contenta de sentir que tenim un
poeta aquí a la Sala. Està bé la poesia, de tant en tant, com a recurs. Nosaltres esteim d’acord
en què qualsevol millora és necessària i l’hem d’abordar. No hi ha cap misteri amb aquest
tema. Simplement és que a darrera hora ens va semblar que hi podrien haver algunes
alternatives que podrien ser interessants, i, per tant, proposem que quedi simplement
reflectit que volem estudiar-les, però no té més misteri que aquest; recordar també que tant
l’ermita com el pati són bens catalogats, i, per tant, açò ens fa ser prudents a l’hora d’abordar
una obra d’aquest tipus.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels
21 de la Corporació municipal.
Posada la proposta a votació amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat dels
20 membres presents , dels 21 de la Corporació municipal.
9. Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de
les eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny de 2016.
La Sra. Secretària procedeix a la lectura de l’acta redactada amb motiu de la celebració del
sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts
Generals, de dia 26 de juny de 2016, que a continuació es transcriu:
“ACTA DEL SORTEIG DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE
LES ELECCIONS A CORTS GENERALS, DE DIA 26 DE JUNY DE 2016
A Maó-Mahón, dia 30 de maig del 2016, a les 9:00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament
de Maó-Mahón, sota la Presidència de l' Alcaldessa, Sra. Conxa Juanola Pons, i l'assistència de
la secretària interina de la corporació, Sra. Mónica Mercadal Pons, es constitueixen en
representació de l'Ajuntament, a l'objecte de presidir el sorteig dels electors que han de
formar part en qualitat de presidents, vocals i suplents, de les meses electorals de les properes
eleccions a Corts Generals, de dia 26 de Juny de 2016.
El sorteig es fa d'acord amb el programa informàtic facilitat per l'INE, que, de forma aleatòria,
genera un llistat, al qual s'assigna la lletra A, en el qual figuren, per a cada mesa, 1 president
titular més 2 suplents, 1 vocal primer titular més 2 suplents i 1 vocal segon titular més 2
suplents. D'aquest llistat es trauran les notificacions de nomenament dels càrrecs de
president, vocals i suplents dels membres que han d'integrar les 29 meses electorals del
municipi de Maó-Mahón.
Així mateix, consta al programa informàtic facilitat per l'INE la relació de persones que
substituiran els membres de les meses titulars i suplents, en cas que aquests, per causa
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justificada i documentada, estimada per la Junta Electoral de Zona, no puguin dur a terme les
funcions inherents al càrrec per al qual han estat nomenats.
A les 9.30 hores, acabades les operacions indicades, s'aixeca la sessió, de la qual estén la
present acta, que signa amb mi la presidenta, la qual cosa certific.
La Presidenta: Conxa Juanola Pons
La Secretaria: Mónica Mercadal Pons
Posada l’acta a votació resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de
la corporació.
10. 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 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 11-04-2016,
registre d’entrada 4.779 demanant còpia de l’informe de la Sra. Secretària quant al
registre de documents municipals (Exp. SG3216PR0050), que s’ha contestat per escrit
amb registre de sortida número 4.580 de data 11-05-2016.
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.782 relativa a la reiterada petició d’informació
(Exp.
SG3216PR0051), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4.593 de
data 11-05-2016.
1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.783 relativa a les peticions rebudes pel Consell Municipal de Barris
(Exp. SG3216PR0052), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
4594 de data 11-05-2016.
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.785 relativa a l’estat de tramitació dels projectes de reforma dels
carrers Sant Josep i Infanta (Exp. SG3216PR0053), que s’ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 4581 de data 11-05-2016.
3) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.786 relativa a preguntes de diferents Associacions de Veïns
d’urbanitzacions abans de l’inici de la temporada estival (Exp. SG3216PR0054), que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4582 de data 11-05-2016.
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4) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.787 relativa a la realització d’analítiques a POIMA per
incompliment de l’ordenança (Exp. SG3216PR0055), que s’ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 4.583 de data 11-05-2016.
5) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.788 relativa a l’elaboració dels plecs del concurs de neteja i fems
(Exp. SG3216PR0056), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
4.584 de data 11-05-2016.
6) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.789 relativa a la campanya d’informació i conscienciació a entitats
de les funcions de la policia de Medi Ambient (Exp. SG3216PR0057), que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 4.585 de data 11-05-2016.
7) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.790 relativa al contracte de manteniment de jardineria i poda (Exp.
SG3216PR0058), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4.586 de
data 11-05-2016.
8)

Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.791 relativa al reglament i actes del Consell Municipal de Barris
(Exp. SG3216PR0059), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número
4.587 de data 11-05-2016.

9) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.792 relativa a l’ornamentació amb llums de Nadal (Exp.
SG3216PR0060), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4.588
de data 11-05-2016.
10) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.793 relativa al projecte conveniat amb Abaqua
(Exp.
SG3216PR0061), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4.589 de
data 11-05-2016.
11) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’entrada 4.794 relativa al projecte d’abastament i sanejament del Camí de
Baix (Exp. SG3216PR0062), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 4.590 de data 11-05-2016.
12) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’ entrada 4.795 relativa al finançament de les subvencions (Exp.
SG3216PR0063), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4591 de
data 11-05-2016.
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13) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 11-04-2016,
registre d’ entrada 4.797 relativa a l’ aclariment d’una ordenança municipal (Exp.
SG3216PR0064), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 4592 de
data 11-05-2016.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la representació municipal
en el consell de Autoritat Portuària de Balears (SG3216PR0071)
Al inicio del mandato municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Mahón acordó solicitar al
Consell Insular que nombrara como representante del mismo ante APB a Dña. Conxa Juanola
en su condición de Alcaldesa de Mahón.
A pesar de este acuerdo el Consell Insular nombró a D. Vicenç Tur como representante ante el
Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, incumpliéndose con ello el acuerdo
tomado por parte del Pleno de la corporación, hecho del que entendemos es responsable el
Sr. Tur ya que aceptó el nombramiento y también la Sra. Juanola que remitió un escrito al
Consell Insular solicitando el nombramiento del Sr. Tur.
A la vez, se nos informo que el ayuntamiento gestionaba gracias a los informes de los que
disponía elaborados por los servicios jurídicos, la incorporación de un nuevo representante
directo del Ayuntamiento de Mahón en el consejo de APB de Baleares. Todo ello dentro del
habitual tono triunfal propio del inicio de mandato y gracias a lo cual el Ayuntamiento
contaría no con uno sino con dos representantes para defender los intereses de todos los
mahoneses ante APB.
Lamentablemente ha transcurrido prácticamente un año, ¼ del mandato municipal, y ni el
Ayuntamiento de Mahón dispone de un representante directo ante el Consejo de
Administración de APB, ni se da cumplimiento al acuerdo de pleno por el que tenía que ser la
Sra. Juanola la que en representación del Consell Insular asistiera y fuera miembro del
Consejo de Administración del citado ente.
Ante esta situación es por lo que preguntamos a la Sra. Alcaldesa y su equipo de gobierno:
1.- Cuando piensa dar cumplimiento al acuerdo del Pleno municipal y solicitar al Consell
Insular que sea nombrada representante de esta institución ante el Consejo de
Administración de APB de Baleares.
2.- Cuando aspira y confía la Sra. Alcaldesa y su equipo de gobierno que se haga realidad la
buena nueva anunciada casi con fanfarrias por ella y el Sr. Tur al inicio de mandato de que el
Ayuntamiento de Mahón pueda contar con un representante directo en el Consejo de
Administración de APB de Baleares y ¿Qué gestiones ha realizado para conseguirlo,
posibilitando como ella dijo que sean dos los miembros del consistorio que sean miembros
APB?
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3.- Ante el silencio producido por parte del equipo de gobierno en relación a este tema y si es
que han desistido o bien se les ha informado de la imposibilidad del mismo, ¿piensan hacerlo
público para conocimiento de la corporación y de toda la población? o bien ¿qué gestiones
tienen previsto realizar en el futuro para lograr su objetivo?
De conformitat amb l’article 94 del Rom, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Com quant a altres nomenaments, jo vaig decretar que la representació
dins Autoritat Portuària l’exercís el Sr. Tur. Me sembla una cosa absolutament normal, no veig
quin problema els genera açò; vull recordar que qualsevol persona d’aquest equip de govern
pot representar perfectament l’Ajuntament i defensar els interessos del municipi amb total
legitimitat. Aquest equip de govern està format per dos grups polítics i funcionem amb unitat
d’objectius i amb el colideratge d’ ambdós, i, per tant, qualsevol de les dues parts pot
representar els interessos que es desprenen de l’acció de govern; no sé si tenen cap problema
en què açò sigui així, tal vegada m’ho hauríem de dir. Un dels motius principals era que
efectivament havien demanat, hem demanant, esteim demanant la representació de
l’Ajuntament de Maó com a representació pròpia, no en representació del Consell Insular.
Aquesta reivindicació venia avalada, ve avalada per informes jurídics, la seguim defensant.
Quan tindrem la resposta?, depèn d’Autoritat Portuària. Nosaltres seguim demanant açò. Jo
vull pensar que aquest objectiu és compartit per part de tota la corporació, i penso que no ha
de ser motiu de disputa. Si vostès que tenien molt bona relació amb anteriors representants i
amb gent d’Autoritat Portuària poden ajudar a fer aquesta gestió, jo crec que tots hi
guanyaríem. Crec que és absolutament legítim que l’Ajuntament de Maó tingui un
representant dins d’Autoritat Portuària, a més legalment açò es pot justificar. Nosaltres
seguirem batallant. Agrairíem moltíssim que també ens ajudessin amb aquesta feina, perquè
governi qui governi l’ Ajuntament se’n beneficiarà. Per tant, no hem tirat la tovallola; han
passat 10 mesos des que es va fer la petició, seguirem reclamant aquesta representació.
Esperem que vostès ens ajudin també a conseguir-ho. Crec que seria bo per al municipi i per a
la feina que s’està fent, en aquest cas, tenint el port com a eix d’acció. Dir també que mentre
mantenim aquesta reivindicació i altres, hem seguit fent feina, tenim un pla d’acció que es
presentarà dia 2 de juliol que ja s’ està pràcticament acabant i després es presentaran els
agents que hi han participat, més de 80 persones, representants de partits polítics, de les
entitats socials i dels grups empresarials que hi operen. Dir que una part del penya-segat es
consolidarà i ja s’ha començat la feina de neteja; gràcies a l’acord pel qual Autoritat Portuària
es farà càrrec del projecte i de l’execució de l’ascensor, hem començant a treballar amb el
penya-segat. El projecte de l’ascensor s’està redactant, en breu els el mostrarem. Dir que la
famosa grua, i que és una reivindicació històrica, ja pràcticament s’ha licitat, crec recordar que
està en exposició pública; es pretén que la grua sigui una realitat aquest estiu amb una
proposta de cogestió de les empreses que operen en el port. S’està fent molta feina i farem
tota la que puguem, mentrestant seguim demanant la representació com a Ajuntament de
Maó de ple dret.

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

41

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

SRA. REYNÉS DEL PP: Gràcies per la informació, Sra. Juanola, però sembla que me vol donar
explicacions d’altra cosa, quan jo li he demanat només quant a la representació a Autoritat
Portuària. Nosaltres esperàvem una resposta. Vostè, Sra. Juanola, va dir en el Ple de dia 22
d’octubre: “Considerem importantíssima la representació dins del Consell d’Administració
d’Autoritat Portuària, per aquest motiu, hem demanat representació pròpia com a Ajuntament
amb veu i amb vot dins aquest ens públic, esteim pendents de resposta.” Duem més de mig any
pendents de resposta. Nosaltres com a grup de l’ oposició només volem saber si té resposta,
sembla ser que me diu que no. Nosaltres ajudarem en tot el que puguem, però ara governen
vostès. Nosaltres quan vàrem governar vàrem fer tot el que vàrem poder, i ja li van dir a vostè,
Sra. Juanola, que era pràcticament impossible que l’ Ajuntament de Maó tingués
representació pròpia dintre del Consell d’ administració d’ Autoritat Portuària. Nosaltres
també ho vàrem intentar, i clar que és una cosa que ens interessa a tots. No tinc cap dubte
que el Sr. Tur defensi perfectament els interessos municipals, però jo els demano: què
haguessin dit vostès si enlloc d’haver anat jo al Consell d’Administració d’Autoritat Portuària
hi hagués anat el Sr. Salvador Botella que era el representant de Ports?. Me fa molta gràcia
que ara ningú qüestioni que l’Alcaldessa no estigui en el Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària i que abans es qüestionessin certes coses. Jo crec que no es valora tot. Si més no, és
important fer la reflexió; per tant, crec que no s’ha respectat i s’ha incomplert un acord de Ple
aprovat per unanimitat en aquest Ajuntament.

SRA. ALCALDESSA: Sra. Renyés, li passo a contestar la pregunta que me deia que feia, ja que
diu que li explico coses que no m’ha demanat. No, no hem rebut resposta encara, però
confiem en rebre-la.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al Consorci del Penyassegat
de Maó (SG3216PR0072)
La problemática del acantilado del puerto de Mahón, podemos afirmar que es hoy en día uno
de los problemas más graves que viene arrastrando nuestra ciudad desde hace años.
Al objeto de tratar de solucionar la misma se constituyó EL CONSORCI DEL PENYASSEGAT DE
MAÓ, del cual forman parte el propio Ayuntamiento, el Consell Insular de Menorca y el
Govern de les Illes Balears, con un 33,3 por ciento de participación cada una de las
instituciones.
Si bien es cierto que en un principio esta iniciativa fue fructífera, lamentablemente en los
últimos años su situación es de total estancamiento a pesar de los infructuosos esfuerzos de
los diferentes consistorios municipales, como consecuencia de la falta de capacidad de
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inversión de las diferentes instituciones y de la obligación de que las instituciones que lo
componen aporten la misma cantidad económica.
En el pasado mandato se consiguió poder liquidar la deuda pendiente y ya histórica que se
mantenía con proveedores que ascendía aproximadamente a 300.000 € y se procuró
regularizar la deuda bancaria iniciándose una negociación para refinanciar la deuda existente
al objeto de que esta refinanciación permitiera con las mismas aportaciones de las
instituciones, poder acometer alguna de las obras tan necesarias. Al tiempo que se trató
lamentablemente sin éxito que Autoridad Portuaria de Baleares se incorporase al
mencionado consorcio como entendemos sería lógico.
En la actualidad es poca la información de la que disponemos en relación al mencionado
consorcio, manteniéndose o incluso incrementándose las necesidades de nuestra ciudad en
relación al alcantilado sobre el cual se realizará una intervención a la altura del Parque
Rochina con la instalación de un nuevo ascensor fruto del acuerdo gestionado y logrado por
la alcaldesa Águeda Reynés ante el presidente de APB D. Alberto Pons para que este
organismo contribuyera a financiar las conexiones puerto ciudad, si bien aquí se ha
producido un desencuentro entre el proyecto inicial y el que se va a ejecutar pero se ha
mantenido la inversión por parte de APB.
Así pues es por lo que solicitamos a la Sra. alcaldesa y su equipo de gobierno:
1.- ¿En qué situación se encuentra el Consorci del Penyassegat del Puerto de Mahón?
2.- ¿Qué cantidades económicas han aportado en el último año cada una de las tres
instituciones que lo componen?
3.- ¿Qué cantidades adeudan cada una de las instituciones que lo componen?
4.- ¿Qué cantidades se adeudan a cada una de las entidades bancarias con las que existían
préstamos concertados (La Caixa y Banco de Sabadell)?
5.- ¿Existen deudas o vencimientos no atendidos por parte del Consorcio ante las entidades
bancarias? si es así ¿Cuáles son y qué importe tienen?
6.- ¿Han renegociado o piensan renegociar la deuda a largo plazo existente?
7.- El Sr. Vicenç Tur como representante del Consell Insular en el Consejo de Administración
de APB (incumpliendo un acuerdo del Pleno Municipal al respecto) ¿Ha gestionado o piensa
gestionar la incorporación de APB al citado consorcio?
La Sra. Secretària dóna lectura a la pregunta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Quant a la primera subpregunta relativa a en quina situació es troba el
Consorci del Penya-segat?, dir-los que es troba en la mateixa situació del final de l’anterior
mandat.Com saben perfectament, en aquests moments, aquest Consorci es mou, única i
exclusivament, en relació a l’activitat fruit de les despeses financeres que s’hi apliquen. No
s’han aprovat els pressupostos del 2015 en relació a l’anterior mandat i, per tant, s’entenen
prorrogats dins l’acció actual. Quant a quines quantitats econòmiques han aportat en el
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darrer any cada una de les tres institucions que composen el Consorci, dir que en el darrer
any s’han aportat per part del Consell 55.775,10 €, per part del Govern 90.156,07 €, i per part
de l’ Ajuntament 122.447,10 €. No hi ha cap problema en què li passem les dades més
concretes sobre aquesta quantitat econòmica, Sr. Botella. Pel que fa a les quantitats que
deuen cada una de les institucions que composen el Consorci dir que el Govern té un deute
en relació amb l’Ajuntament de 289.000 € més i el Consell Insular en relació a l’Ajuntament
de 101.000 € més. En relació al que es deu a les entitats bancàries, a La Caixa es deuen
1.606.000 € i al Banc de Sabadell 794.733 €. Existeixen deutes o venciments no atesos en els
darrers moments, de fet, dia 10 de maig de 2016, amb Caixabank, hi havia un deute parcial no
pagat per import de 92.926 €. Quant a si hem renegociat o pensem renegociar el deute dir
que des dels Serveis Econòmics, encapçalats pel Sr. Tutzó, s’ han mantingut contactes tant
amb Caixabanc com amb el Banc de Sabadell per tal de reordenar el deute, que sigui quin
sigui el camí del Consorci, és d’ una tercera part per a cada una de les administracions que l’
integren; el deute major amb les entitats bancàries no és, en aquest cas, de l’Ajuntament,
sinó de les altres dues institucions, especialment del Govern Balear. Pel que fa a la pregunta
relativa a si hem gestionat o pensem gestionar la incorporació d’ Autoritat Portuària de
Balears al Consorci dir que en aquests moments esteim en un moment d’ impàs, de valoració
del camí definitiu que ha d’ agafar el Consorci. En tot cas, el que sí tenim clar és que Autoritat
Portuària ha de col·laborar en algunes actuacions, com la Batllessa ha dit a l’anterior pregunta,
i ho està fent amb la consolidació d’una part del penya-segat a Rotxina, però, com vostès
també saben, i crec que ho han intentat també diferents consistoris i diferents equips de
govern, l’entrada d’Autoritat Portuària en el Consorci del Penya-segat del Port de Maó no ha
estat mai ben acollida per part de l’Autoritat Portuària en cap dels darrers anys. Però, en tot
cas, el que és important, igual que van fer vostès amb l’obra de la zona de Sa Punta, quant a la
qual una part la va finançar Autoritat Portuària, s’ ha gestionat que Autoritat Portuària
col·labori amb fons propis en la consolidació d’ una part del penya-segat que afecta a la part
central de Rotxina. Crec que he contestat a tot el que demanava, Sr. Botella, qualsevol
concreció numèrica se li podrà facilitar per escrit o en comissió informativa.

SR. BOTELLA DEL PP: Efectivament, confio en què se’ns pugui donar informació dintre de la
Comissió informativa, perquè dins el que és el propi Consorci és difícil, ja que no han tingut a
bé convocar-ne ni una reunió en tot l’any. Seria l’assenyat, però no ha estat així. En tot cas, en
primer lloc, agrair-li ben sincerament, Sr. Tur, la seva resposta, la seva claredat i la seva
franquesa, perquè les xifres ens il·lustren d’una realitat que és una trista realitat i que passat
un any de govern de l’equip de govern actual d’Ara Maó i PSOE, la situació del Consorci
m’atreviria a dir que és, pràcticament, la mateixa; vostè, Sr. Tur, ho ha definit com un impàs.
Davant el fet que hagi passat un quart de mandat i estiguem allà on esteim, jo hauria de fer
una crítica furibunda de la seva gestió, però no ho faré, perquè sé quina és la dinàmica i me
consta que vostè, Sr. Tur, ha fet el que bonament ha pogut, com també ho vàrem fer
nosaltres, davant d’ un Consorci que, desgraciadament, m’atreviria a dir que està enverinat;
les circumstàncies econòmiques i el fet que les administracions que integren el Consorci
hagin de fer la mateixa aportació ens condueix moltes vegades a un carreró sense sortida i a
un entrebanc rere un altre, la qual cosa fa vertaderament difícil tirar-lo endavant. De tot el
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que ha explicat, Sr. Tur, el que més em preocupa és que estiguem davant la crònica d’ una
mort anunciada, en aquest cas d’ aquest Consorci, perquè no sabem aquest impàs cap a on
derivarà; però el cert és que l’ Ajuntament de Maó i aquest municipi tenim un gran problema i
és que una eina que en el seu moment va ser fructífera i bona, en aquests moments, es troba
en un carreró sense sortida; i, no ens enganyem, l’Ajuntament de Maó té els problemes que
té, la CAIB té els seus i el Consell Insular té els seus, i per molt que vulguem impulsar,
renegociar, gestionar, la trista realitat és que vostès estan fent el que bonament poden quant
a una situació que no dóna gaires esperances de futur, per molt que vostès intentin vendre
que fan gestions i demés. La realitat és que ha passat un 25% del mandat, continuem amb
una situació de paràlisi del Consorci, i aquí sí que un petit retret els he de fer, crec que, tot i
açò, hauria valgut la pena que vostè, Sr. Tur, hagués convocat el mateix, hagués intentat no
prorrogar pressupostos, i avançar administrativa i jurídicament per clarificar un poc més la
situació. Nosaltres vàrem fer el que vàrem poder, i si d’alguna cosa podem estar orgullosos, és
que al menys vàrem poder pagar deutes als proveïdors. I repetesc, sense cap empatx, la meva
felicitació per fer el que poden, però vostès, com a equip de govern, l’Ajuntament de Maó i els
ciutadans de Maó tenim un problema, perquè les perspectives de viabilitat d’aquest Consorci
són més bé escasses; potser tinguem voluntat política des d’aquest equip de govern, potser
que vostès a través de les seves forces polítiques similars o iguals en el Parlament o en el
Consell intentin donar-li viabilitat, però jo tenc seriosos dubtes d’ aquesta voluntat per part d’
altres institucions i caurem amb el que, desgraciadament, sol ser habitual: com tal que no
desaparegui el mantindrem amb respiració assistida, però açò farà que no sigui l’eina
necessària que els maonesos necessiten per donar sortida a aquesta problemàtica.

SR. TUR DEL PSOE: Li agraesc el to, Sr. Botella, perquè crec que, en aquests moments, el
consorci, com a eina, efectivament, està tocada; tots voldríem que aquest Consorci
mantingués les possibilitats que va tenir en el moment en què va néixer, tot i alguns errors
existents també des de l’ inici, que s’han postergat durant molts d’ anys, especialment pel que
fa a les aportacions de la Comunitat Autònoma que no es feien efectives dintre del termini
que tocava, atès que si bé es prenien uns acord a la Junta Rectora de Consorci aquests no es
plasmaven en els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma. Vostès saben
perfectament que en els primers anys, mentre el Consell i l’Ajuntament seguien aportant, el
Govern, anys 2004, 2005 i 2006, va aportar únicament 77.000 €, quan els altres n’aportaven
entorn a 200.000 i escaig €. Aquesta era, desgraciadament, la realitat. Després, per altra
banda, arran de la llei Montoro, que vostè sempre ha defensat en aquest Ple, Sr. Botella, els
ens instrumentals amb pressupostos deficitaris estan abocats a la seva clausura, i vostè ho sap
perquè això ho van haver d’ aplicar a altres ens. És cert que nosaltres no hem convocat reunió
del Consorci en aquest any 2016, igual que vostès no el van convocar en el 2015, any quant al
qual els pressupostos no els vàrem trobar ni tan sols aprovats, quan la situació no devia ser
tan diferent. Tots podem estar d’ acord en mantenir o no l’ eina del Consorci, però aquest
municipi té la necessitat que les tres administracions que l’ integren és responsabilitzin a fer
les inversions que són necessàries quant al penya-segat, i això és l’ important. Vostès saben
que les inversions es poden acordar dins d’ un Consorci o a través d’ un conveni concertat
intentant establir línies d’ inversió conjunta entre Consell, Govern i Ajuntament per tal de tirar
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endavant actuacions necessàries. I nosaltres ho tenim molt clar i ho vàrem posar com un dels
punts principals de l’ acord d’ aquest equip de govern i és que Maó, com a ciutat, no ha de
patir els problemes que va tenir fa 10,11 i 12 anys quan hi havia punts concrets del penyasegat que es desfeien, per tant, ens hem d’ esforçar al màxim per tal que açò no torni a passar.
De moment, amb fons propis, hem fet actuacions preventives importantíssimes, igual que es
va fer anteriorment, no en la mateixa quantia, per tal que algunes zones concretes del penyasegat estiguin com a mínim més acurades, radiografiades i netejades. Açò és una inversió
suficient?, sense cap dubte no, perquè la inversió que va poder fer l’Ajuntament en aquests
tres mesos s’eleva a 100.000 € i pocs, i vostès saben que segons el Pla director les actuacions
potents del penya-segat, segurament, no baixarien de 20.000.000 €. Hem d’ actuar les tres
administracions conjuntament, al menys ho lluitarem des de la unió d’ aquest consistori.
SR. BOTELLA DEL PP: Simplement per agrair el to també i, òbviament, recalcar que el Sr. Tur ha
aprofitat la seva intervenció per dir que el Govern de la Comunitat Autònoma no feia
aportacions o que no les feia amb la mateixa mesura. Ara bé, li vull recordar, Sr. Tur, que quan
va entrar en funcionament el Consorci qui governava a l’ Ajuntament era el PSOE, per tant, era
qui tenia la responsabilitat, i potser les tramitacions no eren prou correctes. En tot cas, si que
estic d’acord amb una cosa que és important: facem el que puguem, amb consorci o no, però
siguem transparents; si el Consorci està en perill de viabilitat, i s’ estan cercant fórmules
alternatives és bo que els ciutadans ho sàpiguen; la realitat és que es fan passes molt poc a
poc davant temes prou importants.
SRA. ALCADESSA: En aquest sentit dir-li, Sr. Botella, que hem fet moltíssimes reunions i que
esteim en vies de trobar una solució.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al Servei Municipal de
l’Habitatge (SG3216PR0074)
El pasado 19 de mayo a través de la prensa local pudimos conocer una valoración de estos
meses de gobierno, al menos en lo relativo al servicio municipal de la vivienda.
Los responsables municipales del área, Sra. Obrador y Sr. Pons, explicaban la intención de este
equipo de gobierno de poner en el mercado del alquiler, a un precio inferior al del mercado
actual, los pisos vacíos de nuestro municipio. Y es que según sus declaraciones, han
identificado un total de 580 viviendas vacías, a partir de la comprobación del padrón y los
contratos de suministro de agua vinculados a dichas viviendas.
Visto el trabajo realizado durante los últimos meses, preguntamos a la señora Alcaldesa:
-

¿Qué personal municipal constituye el Servicio Municipal de la Vivienda?
¿Quién ha realizado el censo de las viviendas vacías?
¿Cúal es el siguiente paso que pretenden llevar a cabo para poner en el mercado estas
viviendas vacías?
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ : Quant a la primera pregunta dir que el Servei Municipal de l’Habitatge
està constituït per un tècnic superior adscrit a l’àrea de Serveis Socials, amb el suport d’un
tècnic de l’àrea de Serveis Jurídics, i un administratiu. Pel que fa a la segona pregunta, dir que
el cens d’habitatge buit està realitzat pel personal adscrit al Servei Municipal de l’Habitatge
amb la col·laboració d’altres serveis municipals. Quant a la tercera pregunta dir que el Servei
Municipal de l’Habitatge està projectant la implementació d’una bossa d’habitatges socials,
per tal de reobrir l’accés a l’habitatge a la ciutadania i estimular la iniciativa privada per poder
disposar d’habitatges. Per açò, per a un desenvolupament global de polítiques d’habitatge, el
més indicat és la col·laboració amb el Consell Insular i el Govern Balear, a través de l’IBAVI,
com a empresa pública responsable de polítiques d’habitatge. La Llei 4/2009, de Serveis
socials a les Illes Balears promou el protagonisme local en la prestació dels Serveis socials,
tenint en compte la conveniència de l’actuació coordinada i participada de totes les
administracions, i estableix que els municipis, com a entitats locals bàsiques de l’organització
territorial, són instruments fonamentals en les polítiques de Serveis socials per la seva
proximitat a la ciutadania. La política d’habitatge ha de satisfer la necessitat d’habitatge, com
és bàsic, primer i prioritari, i així ho conceptua l’article 6 de la llei balear.

SRA. NOVAL DEL PP: No sé qui constitueix el Servei Municipal de l’Habitatge, no m’ha quedat
clar qui ha realitzat el cens dels habitatges buits, perquè si bé és cert que en el mes de
novembre deien que era un treball que estava molt en els seus orígens, com no sé qui ho ha
fet, no sé com ara poden tenir aquest estudi tan profund fet, atès que conec el cas d’una
arquitecta que des del 2011 estava fent feina en aquest estudi i li ha dut més de 4 anys fer-lo; i
tampoc no entenc molt bé com en 6 mesos han aconseguit fer un estudi d’aquest tipus des
del Servei Municipal de l’Habitatge, a no ser que, lògicament, hagin comptat amb l’estudi
d’aquesta arquitecta. Amb la tercera pregunta l’ únic que pretenia era obtenir una informació
per a les persones que tenen habitatges buits per tal de saber com es materialitzarà açò. És a
dir, no demanava una explicació de la llei, perquè per a açò, lògicament, vaig a internet i me la
descarrego, però com en campanya i durant els darrers mesos han manifestat que l’
Ajuntament volia fer de vincle entre la ciutadania i aquests habitatges buits, simplement,
volia saber com ho anaven a fer, així que li agrairia, Sr. Pons, que pogués contestar-me un poc
millor a les preguntes.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que les preguntes estan molt ben contestades pel Sr. Pons, tal
vegada, açò sí, li pot ampliar la informació, Sra. Noval.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Jo trobo que he donat resposta a les preguntes formulades, Sra. Noval.
Bàsicament, el Servei d’Habitatge el formen tres persones: una tècnic superior amb el suport
d’una administrativa que fa altres tasques i una persona de Serveis Jurídics que també fa
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altres tasques dins l’Ajuntament. Aquest servei ha pogut fer aquesta feina, perquè com a
Ajuntament, es disposen d’eines en base a les quals poder fer aquest estudi. Sabem molt bé
que la figura d’habitatge buit no existeix jurídicament. S’està redactant una nova llei balear
que dirà què és habitatge buit. Nosaltres què vam fer?, vàrem estudiar el consum d’aigua i
vàrem detectar cases en les quals durant un any no hi havia hagut consum d’aigua i, a partir
d’aquí, hem catalogat, entre cometes, perquè no podem fer-ho, aquests habitatges. Nosaltres
trobem que gairebé 600 habitatges buits dins Maó és una quantitat d’habitatges prou
important amb la qual poder començar a fer feina, que és el que farem. Atès que el Govern
Balear ha iniciat línies en matèria d’habitatge i nosaltres també, esperem convergir i poder fer
feina en aquest sentit. És una línia nova dins l’Ajuntament, abans no existia. També trobem
que és molt important que l’IBAVI hagi ressuscitat i estigui fent feina en aquesta direcció.

Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al projecte del CIME de la Me8 (SG3216PR0075)
El pasado mes de noviembre se anunciaba en prensa la intención de este equipo de gobierno
y del Consell Insular de llevar a cabo la intervención de mejora en el tramo de la Me-8 que
concierne a la zona conocida como Cases de s’Ateneu.
La situación del tramo de la Me-8 coincidimos que puede ser mejorada pues de ser un tramo
de carretera casi obligatorio ha pasado a ser alternativo tras la aparición de la Vía de Ronda. La
incógnita siempre ha sido el sentido de circulación de la zona, habiendo opiniones de vecinos
a favor de uno y otro sentido. En algunas comisiones informativas hemos hecho el
seguimiento de la situación del proyecto así como durante una reunión con los regidores
responsables.
Analizado el proyecto que el CIMe ha facilitado al Ayuntamiento para su tramitación, para su
posterior licitación , y tras lo expuesto anteriormente, solicitamos a la señora Alcaldesa:
-

-

¿Considera que el proyecto incluye las propuestas que el Ayuntamiento trasladó al
Consell Insular?
¿Considera la señora Alcaldesa que el diseño del vial, con el carril bici a la izquierda (en
sentido hacia Mahón), es la mejor opción para futuras conexiones con otros posibles
trazados de carril bici?
Teniendo en cuenta que antes de la tramitación y licitación del proyecto debe estar
claro el sentido de circulación, ¿por qué sentido se ha optado?

De conformitat amb l’article 94 del ROM , la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28.07.2016

48

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 05 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

SRA. ANTONIO DEL PSOE: Els tècnics del Consell Insular encarregats de la redacció del
projecte en qüestió han mantingut diverses reunions i contacte regular amb els tècnics
municipals en el temps que ha durat la revisió i redacció definitiva del projecte de la Me-8 en
el tram anomenat Cases de s’Ateneu. Els tècnics de la casa, els tècnics municipals, consideren
satisfactori el resultat de la feina conjunta, ja que s’ha atès a les seves demandes i
observacions i s’han fet reunions no només dins despatx, sinó també in situ, i s’han coordinat
fins i tot diferents qüestions respecte a les obres de reforma que s’estan duent a terme a la
plaça Verge del Toro. De fet, els tècnics segueixen en contacte i serà així en el
desenvolupament de les feines del projecte. El carril bici s’ha mantingut a l’esquerra, perquè
està a la mateixa banda que el tram més urbà que, en aquests moments, acaba al Quarter de
Santiago, enllaça amb el tram de la ronda de l’Hospital i també, perquè enllaça amb el tram
següent de la carretera de Sant Lluís, amb tot el tram de l’Hipòdrom. Les futures connexions
s’adaptaran a aquesta realitat. Des del Consell insular s’ha optat pel sentit de circulació
d’entrada a Maó des de Sant Lluís, opció quant a la qual coincidien la majoria de les opinions.
És cert que l’ opinió dels veïns estava dividida segons el tram on viuen i la situació particular
de cadascun, però, en general, és recalcable que per part dels veïns prima l’interès per
l’execució d’un projecte que aportarà solucions a problemes més importants que el fet que el
sentit de circulació sigui un o altre; tot i així, i crec que ja ho havíem comentat, la redacció del
projecte s’ha realitzat de tal manera que es permeten modificacions mínimes de forma que la
decisió sobre el sentit no sigui irreversible.
SRA. NOVAL DEL PP: En la Comissió Informativa jo ja vaig fer una consulta a la Sra. Alcaldessa i
si li sembla bé contestar-me, li ho agrairia. En aquella comissió li vaig demanar, Sra.
Alcaldessa, si s’executaria un projecte que no inclogués les propostes que l’Ajuntament
traslladés al Consell insular i vostè me va contestar que per què açò havia de passar, per tant,
li reitero la pregunta. És cert que els tècnics municipals poden fer els seus informes de manera
positiva, perquè, lògicament, no hi ha cap criteri tècnic que contradigui cap normativa, però sí
que és cert que des de diferents àrees de la casa s’havien fet propostes tant quant a consum
elèctric per a les lluminàries, quant a mobilitat en relació al carril bici que probablement no
era el millor punt o el millor lloc per ubicar-lo, quant a materials de calçada, o quant als
encontres d’aquest tram amb les rotondes que hi ha en els dos extrems. Per a mi aquest
projecte és pràcticament el projecte que existia abans, no hi he observat cap millora i respon
poc a la proposta de l’ Ajuntament de tenir un caràcter més urbà; des de la meva humil opinió
aquest projecte respon més a un criteri de carreteres que d’ integració d’ aquest carrer al que
és el nucli urbà, i basta veure el sistema d’il·luminació pública que s’estableix en el projecte.
Per això demanava si consideren que aquesta opció que recull aquest projecte és la millor.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que la millor opció per a nosaltres és que aquest projecte estigui
en marxa. Era un projecte que s’havia redactat l’any 2011, havia quedat damunt la taula i per a
nosaltres la millor notícia, des que vam iniciar converses amb el Consell Insular per dur a
terme aquest projecte, és que s’hagi desbloquejat, s’hagin pressupostat les partides
necessàries dins 2016 i 2017 per dur-lo a terme. Aquesta és la millor notícia i nosaltres esteim
molt contents. A partir d’aquí els tècnics van conjugant les diferents propostes, perquè el
resultat sigui el millor possible.
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SRA. NOVAL DEL PP: Simplement dir que no he trobat en els pressupostos del Consell Insular
cap partida que faci referència a aquesta intervenció; i també vull deixar constància que en el
mes de gener de 2011 va sortir el Sr. Marc Pons dient que les obres es licitarien en el mes
d’abril i que es signaria aquest conveni i quan nosaltres vam arribar aquest conveni ni estava
signat ni les obres s’havien licitat. Açò crec que també s’ha de tenir en compte .
SRA. ALCALDESSA: Apreciació per apreciació, 4 anys de govern en el Consell Insular del Partit
Popular i no s’ha fet res. El pressupost no se’l deu haver mirat bé, Sra. Noval, perquè me
consta que a la partida general està contemplat i aprovat. Jo crec que sí. En tot cas ho
demanin al Consell Insular. No crec que s’arrisquin a fer una obra sense tenir una partida
destinada a açò. Seria bastant estrany.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.00 hores del dia 30-052016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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