PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 06 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
=======================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 30 - 06 - 2016
====================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. María Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

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

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sr. Salvador Botella Mantolán
(Excusa la seva absència)

(PP)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 30-062016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, assistits per
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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:
Abans d’ entrar en el primer punt de l’ ordre del dia els membres de la corporació guarden un
minut de silenci davant l’atemptat produït a Istambul.
1. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, d’un decret d’Alcaldia de
modificació de crèdit que és de transferència de crèdit, que es transcriu a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0023
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 3,
d'execució del Pressupost vigent, que regula l’ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:
Press Partida / Concepte Descripció

Import

D16 CM2 1511 6190211 Reforma carrers
TOTAL BAIXES

-122.480,11
-122.480,11

D16 CM1 1711 6220111 INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA

122.480,11
122.480,11

Maó, 15 de juny de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
2. Donar compte del decret d'Alcaldia d'incorporació de crèdit al pressupost del 2016
(Exp. SG4016MC0012)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, d’un decret d’Alcaldia
d’incorporació de crèdit al pressupost del 2016, que es transcriu a continuació:
Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta de l’Excm. Ajuntament de Maó,
DECRET

2
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 29.09.2016

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 06 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

En el dia d'avui, i vist l'expedient de referència, DECRET l'aprovació de la INCORPORACIÓ DE
CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L'ANY 2016, per un total de 2.074.637,80 €, amb el següent
finançament:
RESUM DE LA INCORPORACIÓ
ALTES A L'ESTAT DE DESPESES
Capítol 2
Capítol 6
Capítol 7
Total general

111.060,24
1.573.577,56
390.000,00
2.074.637,80

FINANÇAMENT DE LA INCORPORACIÓ
ALTES A L'ESTAT D'INGRESSOS
87000 – RTDG

1.842.511,80

87010 – RT afectat
Total recursos

232.126,00
2.074.637,80

Alcaldessa-presidenta: Conxa Juanola Pons
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa de Maó, el dia dinou de maig de dos mil setze, cosa que,
com a secretària interina, certific.
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
3. Donar compte de l'informe de morositat i PMP de l'Ajuntament, PUM, SL i Teatre
Principal, corresponent al 1r trimestre del 2016 (Exp. SG4716TR0008)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’informe de la tresorera
municipal, de data 20 d’abril de 2016, quant a la morositat i PMP de l’Ajuntament, PUM, SL,
en liquidació, i Fundació Teatre Principal, que a continuació es transcriu:
ASUNTO: TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN PMP Y MOROSIDAD DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2016, AYUNTAMIENTO DE MAHÓN, PUM Y TEATRO PRINCIPAL.
ANTECEDENTES
Dada la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda informe trimestral sobre
el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento de
Maó y según el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
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29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Atendiendo al Real decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del periodo medio de pago (PMP) a proveedores de las Administraciones Públicas.
La tesorera interina que suscribe adjunta modelo normalizado de informes PMP y morosidad
del PRIMER trimestre del año 2016 para su conocimiento y efectos oportunos.
Sólo apuntar que, en los informes de morosidad, se han excluido los justificantes que no
están basados en una relación comercial, como las que son consecuencia de la relación
estatutaria (Consorci per la gestió dels RSU Menorca, Consorci del pavelló esportiu
multifuncional, Servei d’informàtica local de Menorca, etc.), aquellas operaciones que se
producen entre distintas entidades del sector público (Instituto Balear de la Vivienda, Govern
Balear, Consell Insular, etc.), y las derivadas de embargos de otras administraciones públicas.
En los informes PMP, se han excluido los justificantes que no están basados en una relación
comercial, como las que son consecuencia de operaciones que se producen entre distintas
entidades del sector público (Instituto Balear de la Vivienda, Govern Balear, Consell Insular,
etc.), y las derivadas de embargos de otras administraciones públicas
LA TESORERA INTERINA
ENCARNACIÓN MUDARRA SÁNCHEZ
Maó, 20 DE ABRIL DE 2016
4. Primer expedient de modificació de crèdit del pressupost del 2016 (Exp.
SG4016MC0020)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar el primer expedient de modificació de crèdits, en aplicació del superàvit i romanent
de Tresoreria de 2015, destinat a: pagament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost
procedents de l’exercici anterior; amortització anticipada del préstec FOMIT, concertat per la
mercantil municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL, en liquidació; i al
reajustament d’algunes partides a l’estat de despeses. Tot, segons el quadre resum següent:
Alta a l’estat de despeses
cap
Descripció
2
Béns i Serveis
3
Interessos
4
Transf. Corrents
6
Inversions
9
Amortitz. Deute

Total
763.530,19
11.745,00
451.205,67
518.375,87
1.440.000,00
4
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Total general

3.184.856,73

Alta a l'estat d'ingressos
Concepte
87000

Descripció
RTDG

Import
3.184.856,73

Total general

3.184.856,73

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Duim al Ple el primer expedient de modificació de crèdit del
pressupost 2016. Es tracta d’un expedient particularment tècnic i consisteix a aplicar el
superàvit i part del romanent de Tresoreria per a despeses generals, derivats de l’exercici
2015. En aquest cas, es destina una part a l’amortització anticipada del préstec FOMIT,
concertat per la mercantil PUM, S.L., en liquidació, per import de 1.600.000 €, més interessos, i
quota de penalització de l’1% per amortització anticipada. Una altra part, d’1.114.611,73 €,
correspon a factures de l’any 2015 per operacions pendents d’aplicar al pressupost o
pendents de reconeixement extrajudicial de crèdit, i un altre tram, de 585.300 €, es dedica a
registrar partides. Així, del romanent de Tresoreria del 2015, de 5.798.595 €, després d’una
incorporació de crèdit i del present expedient, el romanent de Tresoreria restant serà de
771.226,47 €, que no necessàriament s’haurà d’assumir, donat el còmput de regla de
despesa. En resum, es tracta d’aplicar el superàvit resultant de l’exercici 2015, que és de
2.808.373 €, que es dedica a aquestes operacions pendents d’aplicar pressupost i
amortització de deutes.
SR. SPITZER DE C.Me.: Entenem, com diu el Sr. Tutzó, que aquest és un expedient molt tècnic,
derivat de factures rebudes després de la liquidació del pressupost, de la liquidació de PUM,
S.L. i amortització del préstec FOMIT.
SRA. REYNÉS DEL PP: El Grup Municipal del Partit Popular ja va votar en contra dels
pressupostos municipals per a l’any 2016; per tant, no tindria sentit votar a favor d’aquesta
modificació de crèdit del Pressupost 2016, derivada de la gestió ordinària de l’equip de
govern actual. Dit açò, com a oposició, volem fer algunes reflexions al respecte. En primer lloc,
constatar que, d’acord amb la legislació vigent, i especialment amb la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, vostès destinen, com no pot ser d’ altra manera,
després de resoldre les OPA, que són operacions pendents d’aplicació, que també en tenen,
bona part del superàvit a l’amortització de deute, la qual cosa posa en evidència que el Sr. Tur
sempre acusava el nostre equip de govern que preferíem atendre els interessos de les entitats
bancàries front els dels ciutadans, i vostès ara fan exactament el mateix. Per tant, ens
demanam si es manté i és actualment vàlida la posició del Sr. Tur o, ben al contrari, el que fan
es complir, com ha de ser, la legislació, i el que el seu soci de govern feia era demagògia
partidista i interessada, d’acord amb el seu axioma, que també aplicava, que tot val des de
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l’oposició per tal d’erosionar l’equip de govern. Nosaltres consideram que el discurs ha de
ser el mateix governant com estant a l’oposició, perquè, si no, se’ns veu molt el llautó. Indicar,
al mateix temps, que segons informe de l’interventor, l’Ajuntament segueix tenint
recaptacions a les línies inicialment previstes, el que permet unes dotacions per increment de
despeses de 630.245 €, mantenint la regla de despesa i els objectius del Pla
economicofinancer, fet aquest que també està dins els paràmetres normals de la gestió
normal i ordinària del pressupost. Ara bé, volem fer una crida a la prudència i a la contenció
de la despesa, perquè l’any 2016 els maonesos han sofert un increment dels seus rebuts d’IBI,
un increment quant al qual, com saben, aquest grup municipal va votar en contra; i, per tant,
tornam, una vegada més, a apel·lar a la conveniència d’una autèntica reducció d’aquesta
pressió impositiva, fugint de subterfugis sobre els tipus impositius a aplicar o els índexs
correctors, i fent que la xifra absoluta a pagar pels maonesos quant a cada un dels seus rebuts
sigui inferior a la que van pagar l’any 2015 i que es mantengui aquesta tendència. Indicar,
també, la nostra total conformitat amb la proposta d’Intervenció pel que fa al saldo romanent
de Tresoreria quan orienta el mateix, tal com es va fer en anteriors exercicis, com a recurs de
finançament parcialment substitutiu de préstecs per a inversions pressupostades en aquest
exercici. En resum, fer una reducció de la despesa corrent que sigui supèrflua o no
estrictament necessària i finançament total o parcial, amb recursos propis, d’inversions
necessàries per millorar la ciutat. El nostre vot serà d’abstenció, en tant que aquesta és una
modificació que està i es tramita d’acord amb la legislació i dins els paràmetres normals i
habituals d’aquest Ajuntament i on, si algú es troba engrunat, fruit de les seves
contradiccions, és el Sr. Tur i el Grup Municipal Socialista.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Evidentment, feim el mateix, perquè les lleis no han canviat; les lleis
són exactament les mateixes que l’any passat, i s’han de complir. Continuam patint, com ja
van patir vostès a partir de la meitat de l’anterior legislatura, les lleis més restrictives, a escala
d’hisenda local, que es recorden, i que posen més que en dubte l’autonomia municipal.
L’anomenada Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que, per una
banda, limita el deute públic, dóna prioritat absoluta al pagament del deute financer i, amb la
regla de despesa, limita la despesa no financera que pot assumir un ajuntament, resta de
l’autonomia municipal un percentatge elevadíssim, a part que obliga que el superàvit es
destini a la reducció de deute financer abans que a la reducció de despesa, llevat que sigui
despesa pendent d’aplicar, com les que duim en aquest expedient. Per altra banda, la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és una altra llei Montoro, una altra
llei del PP, provoca que el desequilibri financer de la societat Promocions Urbanístiques de
Maó, SL sigui causa de la seva dissolució automàtica dia u de desembre. Aquestes dues lleis
són les que ens afecten de ple en aquesta aplicació del superàvit, perquè la primera obliga a
donar prioritat al pagament del deute financer i la segona, obliga a liquidar PUM, S.L. i el
préstec del FOMIT d’1.600.000 €, que no permet, conforme a les seves clàusules, que
l’Ajuntament se subrogui quant a aquest. Per tant, aquí, voluntat política no n’hi ha gaire.
Aquesta liquidació ve aparellada amb l’informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de despesa i el límit de deute i aplicació de superàvit resultant de la
liquidació de 2015. El pressupost general consolidat de l’Ajuntament de Maó compleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix l’objectiu de regla de despesa i el límit de
deute, de deute financer s’entén, que està a un límit màxim d’un 110% sobre els ingressos
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corrents, i ara mateix estem sobre un 38% dels ingressos corrents, per la qual cosa tindríem
un marge amplíssim per no tenir una pressió fiscal, com diuen vostès, elevada; però no
podem recórrer a un finançament a través dels bancs precisament perquè la llei persegueix
exactament el contrari. També complim el període mitjà de pagament.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres també vam votar en contra de la pujada de l’IBI i, com bé deia
la Sra. Reynés, segons l’informe de Serveis Econòmics, el romanent de Tresoreria és de
726.736 €, que és molt similar a l’import de pujada de l’IBI. A més a més, no estem tenint en
compte que en el pressupost teníem una partida de fons de contingència previst de 750.000
o 850.000 €, precisament per a aquests tipus de despeses que havien de venir arran de la
liquidació de PUM, S.L; per tant, hi ha un sobrant. Així idò, a tenor d’aquestes dades, veient
que el romanent que tenim és just el que hem pujat als ciutadans, els deman que en el
pressupost de l’any que ve facem l’esforç i intentem rebaixar aquests 750.000 € que hem
pujat, atès que crec que queda demostrat que açò és innecessari.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Estem rallant de la liquidació del pressupost de 2015; les xifres ballen
entre 2015 i 2016. També els he de dir que el mateix informe diu que, si aplicam tot el que
queda de romanent, açò va directament a regla de despesa, fet que provoca que ens passem
de regla de despesa, i açò, després, inhabilita el que és la maniobra. Com ja els he dit, satisfets
del tot tampoc hi estem; totes les decisions estan fortament condicionades per lleis que
nosaltres no hem aprovat, ni compartim. La reducció d’endeutament, abans de dates
d’amortització, tampoc és totalment positiva, perquè també s’ha de pensar que un cert
apalancament financer ajuda al fet que el rendiment d’una inversió de despesa sigui més
eficient, cosa que aquí no es compleix; i els bancs també han de fer feina, és a dir, que si
tornam tots el doblers, de cop, al banc, el banc deixa de fer feina, també. Un ministre o
portaveu del PP deia que “amb les retallades ens hem passat tres pobles”, i jo compartesc
aquesta opinió. De totes maneres, ja vam dir en campanya que l’austeritat a l’Administració
pública és crucial, però sempre entesa com una austeritat en despesa supèrflua, no com una
retallada de despesa pública corrent o necessària per tornar doblers abans d’hora als bancs. El
nostre compromís pressupostari és seriós; creiem en una gestió eficient i eficaç dels recursos
econòmics i en respectar al màxim les recomanacions professionals dels Serveis Tècnics, els
estudis específics pertinents i la transparència de la informació. De moment, la normativa
estatal, que retalla també moltíssim l’autonomia municipal, no ens ajuda gaire quant a
aquests punts; també cal recordar que, per a aquest any 2016, ja hem pres mesures com
l’increment en despesa social, les aportacions quant a capacitat humana i recursos arran dels
plans d’ocupació amb la col·laboració del Govern Balear, les inversions pactades amb el
Consell Insular de Menorca i el Govern Balear, les inversions de manteniment de carrers,
parcs, escoles municipals, pescateria, etc, etc. Estem relativament contents. Quant a l’IBI de
l’any que ve, cal recordar, també, que en aquest mes de maig vam aprovar per a l’any vinent
la reducció dels valors cadastrals al 0,92, cosa que, més o menys, en regles generals, suposarà
un 8% d’estalvi en el rebut mitjà que paguen tots els ciutadans per a l’any 2017.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
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ABSTENCIONS: 7 (PP)
5. Bonificació ICIO al Govern de les Illes Balears per obres a l'IES Cap de Llevant (Exp.
SG4216SH0013)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès i utilitat municipal l’obra consistent en la reparació de volades
superiors de l’IES Cap de Llevant, ubicat a c/ Francesc Femenías, 2, de Maó, amb un pressupost
de 16.772,09 euros, i atorgar una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de
l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Obert el torn d’ intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels 21
de la corporació.
6. Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Maó per a la tramitació i la concessió d'ajuts econòmics individuals,
temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca per a l'any
2016 (Exp. SP1316CO0334)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i
Esports, s’acorda:
Aprovar l'addenda al conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a
la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca.
Acceptar la transferència de fons, per import de 20.190,00 €.
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. OBRADOR D’ARA MAÓ: Avui duim a aprovació plenària una addenda a un conveni ja
aprovat, darrere la qual hi ha hagut molta feina. Amb aquesta addenda, el que feim és
incorporar més doblers, arran d’una col·laboració directa del Consell Insular de Menorca, fruit
d’una gestió municipal; cal agrair l’esforç que fan aquestes dues institucions per assolir un
objectiu comú. I, bàsicament, aquesta incorporació pressupostària és per dur a terme un
projecte o un programa en el qual fa estona que estem fent feina, que és el de poder obrir un
menjador escolar. El menjador escolar l’obrim a una escola, a una infraestructura educativa
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que ja tenim, on s’està fent una activitat d’estiu; i la col·laboració del Consell Insular de
Menorca ha estat precisament la de facilitar beques, tant el juliol com l’agost, i també facilitar
una quantia per a transport escolar que ens permeti que aquest menjador escolar pugui ser
ofert i pugui ser aprofitat per les nombroses famílies que tenen els fillets inscrits a diferents
activitats que es fan, en aquests cas, a diferents zones de la ciutat de Maó. Són bàsicament
tres zones on les activitats tenen una afluència i unes inscripcions bastant elevades de fillets
que fan activitats d’estiu; i, per tant, el fet de poder oferir aquesta oferta complementària era,
per a nosaltres, una bona solució. Jo pens que el que dóna valor a aquest projecte no tan sols
és el fet d’obrir el menjador, sinó que unificam aquest menjador dins una activitat totalment
normalitzada com pugui ser una escola amb una activitat d’estiu. Aquest menjador té un
doble objectiu: per una banda, donar el servei a aquelles famílies que fan feina, atès que les
activitats d’estiu acaben a les 13.30 o a les 14.00 hores, i, per tant, necessiten potser allargar
una mica més el temps per poder cobrir les necessitats laborals de les famílies; però, per altra
banda, a nosaltres ens permet garantir la cobertura de la necessitat d’alimentació que sí que
trobam que és necessària una vegada finalitzat, en aquest cas, el període lectiu; de fet,
sempre tens més seguretat dins un període lectiu de cobrir amb més facilitat, en aquest cas,
aquesta necessitat. Per a nosaltres era bàsic que aquest menjador escolar s’obrís dins un
context integrador, de normalitat i, sobretot, sense diferències; l’espai on s’ofereix el
menjador escolar és un espai totalment normalitzat, com és el cas d’una escola d’estiu,
l’escola Fontirroig, que és una escola, una infraestructura municipal, on fa molts d’anys que hi
ha una activitat d’estiu, on les instal·lacions estan preparades i estan equipades, i que és, a
més a més, i crec que també és interessant, un lloc cèntric i on resulta senzill accedir-hi amb
autocar. Aquest menjador escolar té una cabuda de 100 places; en principi, s’obre demà i,
segons dades de les 14 hores d’avui migdia, ja hi havia 93 o 94 matrícules. Esper que d’aquí a
demà no hi hagi gaires més inscripcions, perquè, si n’hi ha, haurem de seguir pensant una
solució, però serà més complicat. Ara just fa un any que defensava en el primer Ple, si no vaig
equivocada, una pregunta justament relacionada amb aquest tema. He tornat a repassar les
dues preguntes, consistents en quantes peticions havíem rebut i, sobretot, quines
alternatives de menjadors escolars hi havia. Amb temps i, sobretot, amb molta dedicació per
part de molta gent, hem pogut plantejar un programa com és aquest, que no es pot muntar
en dos dies, però sí que està clar que, amb una bona gestió, coordinada amb les diferents
institucions i, sobretot, posant els criteris damunt la taula, sempre hi ha solucions per poder
sortir-ne. Aquesta addenda justament és per a açò. És una addenda sobre la base de la qual
s’incorporen 20.190 € per cobrir aquests dos conceptes: per una banda, 50 beques el juliol i
50 l’agost; i, per l’altra, el suport al transport escolar.
SR. SPITZER DE C.Me: Amb aquesta addenda, que consideram molt positiva, el Consell Insular
es compromet a aportar 20.190 € per cobrir aquesta doble necessitat; una, el suport a les
famílies en la conciliació laboral en la temporada punta i l’altra, la necessitat social de cobrir,
com hem debatut en diferents plens anteriors, el servei de menjador. Ens sembla molt
intel·ligent la solució de fer-ho a un col·legi, on no hi hagi una discriminació entre fillets que
hi van per motius d’alimentació i fillets que hi van per motius laborals, i sigui una cosa que
realment es visqui amb molta normalitat. Tots creiem que l’escola és una bona elecció per
integrar i normalitzar aquest servei. Ens alegram, i simplement esperam que les 100 places
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siguin suficients; també voldríem saber quina solució es preveu en cas que es superin les 100
peticions.
SRA. REYNÉS DEL PP: Com ja deuen saber, perquè vam votar favorablement a la comissió
Informativa, el nostre vot serà favorable; però sí que m’agradaria fer una pregunta a la Sra.
Obrador; i, en aquest sentit, em volia referir, també, al plenari del mes de juliol de 2015, en
què el Partit Popular va fer una pregunta a la Sra. alcaldessa sobre la situació dels menjadors
escolars, que tantes vegades havien dit durant la campanya electoral que eren necessaris, i
que l’any passat no es van posar en marxa. Jo sé que és un tema delicat, però vostè, Sra.
Obrador, quan va respondre la nostra pregunta, va fer una sèrie d’observacions, i jo voldria
saber si ara pensa el mateix. Vostè, Sra. Obrador, va dir, i llegiré paraules textuals de l’acta: ”El
que passa és que tenc els meus dubtes quant al fet que les polítiques relatives a aquest assumpte
hagin de seguir el mateix rumb que duen ara. No me serveix donar una dotació econòmica a una
família si no hi ha una intervenció i un acompanyament. A mi no m’assegura ningú que aquesta
intervenció econòmica sigui sinònim d’una bona alimentació o sigui sinònim d’una bona gestió
econòmica”. Vostè, Sra. Obrador, va dir que les dades la preocupaven, i supòs que la
preocupen, però va fer referència a trobar una diagnosi de la situació per poder afrontar amb
garantia aquest tema, que és molt diferent. És a dir, vostè, Sra. Obrador, va dir una cosa i
seguim igual que estàvem fent abans. Acabava la seva resposta dient: “Avui matí també ens
hem reunit amb el Consell i jo, d’alguna manera, els he transmès aquesta situació que, per a mi, és
preocupant i que vull fer pública; de fet, no ens hem d’amagar i hem d’acceptar-la per poder fer
front a la mateixa i, sobretot, vogar cap a la prevenció i l’acompanyament per poder atacar la
causa i no només anar augmentant la despesa econòmica quant a ajudes d’urgència”, que és el
que han fet. És a dir, s’ha fet una addenda a un conveni d’ajudes d’urgència per pagar el
menjador. El menjador no és un menjador per a fillets que ho necessitin, sinó que és un
menjador per a conciliació laboral i per a altres coses. Vull veure quins perfils de fillets i de
famílies seran els que es podran beneficiar d’aquest menjador, perquè, com són ajudes
individuals, es tramitaran com a ajudes individuals, i hi deu haver uns criteris de selecció, i
voldré veure si després, amb les 100 places que hi ha, la gent que necessita conciliar realment
la vida laboral i familiar hi tindrà cabuda. Per tant, a mi m’agradaria un poc que la Sra.
Obrador m’expliqués açò.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: L’altre dia, que vam presentar aquest projecte a la premsa, vaig
comentar que era el resultat d’una feina feta a l’hivern. A partir del mes de setembre passat
es va posar en contacte un treballador social amb totes i cada una de les escoles de 0 a 3 anys
i de primària, cosa que no existia. D’aquesta manera s’han pogut connectar dos móns, el
social i l’educatiu; s’han pogut connectar dues realitats existents dins la mateixa població,
dues realitats totalment necessàries i que ens permeten abordar certs projectes de manera,
almenys, conjunta; i, quan dic conjunta, dic que la decisió la prens amb més coneixement de
causa. A mi, no m’agrada fer bandera d’aquests temes, perquè em sent francament
incòmoda; però els puc assegurar que el 75% dels casos són propostes fetes pels
professionals dels Serveis Socials arran de la relació amb aquestes escoles. Darrera aquesta
iniciativa hi ha molta feina feta. Aquest és un programa més dins la feina que estem fent en
relació amb aquestes polítiques de prevenció; en aquest sentit, cal destacar l’augment de
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participació en els tallers de família, l’augment de la feina feta amb les escoles, la feina feta
també a escala de seguiment i de pla de feina amb famílies, etc. Certament, aquest menjador
té dos objectius, el que passa és que hi ha una prioritat. Primer s’han inscrit les necessitats
que teníem com a ajuntament i les places restants s’han ofert i pràcticament s’han cobert
totes; de fet, hi queden 5 o 6 places buides. Per altra banda, ha de quedar clar que el fet que
trobem que sigui necessari anar a un menjador escolar no vol dir que l’Ajuntament pagui el
100 %; vol dir que hi ha un pla de feina i que hi ha una exigència, també, per part de
l’Ajuntament a la família. Açò ho sabem tots. Quant a certs casos, el treballador social anima
la família perquè el fillet participi en aquesta proposta, per tal que els pares puguin conciliar
vida laboral i familiar, perquè un fillet de 9 anys no pot quedar tantes hores sol a casa, mentre
els pares fan feina. Que hi ha més feina per fer?, i tant que sí, i d’energia no ens en falta; idees
damunt la taula, n’hi ha moltes, però pensam que sí, que ara hem cobert un tema, hem
cobert un espai que sí que era necessari. De cap manera estic d’acord que obrim un menjador
escolar però que realment no sigui per donar resposta a les famílies necessitades o que ho
necessitin; no hi estic d’acord. Potser ho he entès malament. Jo el que sí pensava és que, ja
que fèiem aquest menjador, havíem de poder cobrir les dues necessitats, i així ha estat. La
necessitat prioritària ha estat la nostra, i no me n’amag; però poder donar també resposta a
les famílies que ho necessiten, perquè sabem que hi ha famílies que acaben feina a les 15.00
hores i les activitats acaben a les 13.30 hores; per tant, hi ha una hora i mitja de marge que, a
vegades, és difícil de cobrir. Jo crec que és la part positiva del projecte, de dir, oferir un espai i
que a l’Ajuntament ja li va bé, perquè li permet donar resposta a la seva necessitat, però
també a la necessitat de la població de Maó.
SRA. REYNÉS DEL PP: Com he dit, votarem a favor d’aquest assumpte. No hi ha cap tipus de
problema. El que sí que feia era l’observació que cobrim els fillets i les famílies que ho
necessiten i, a més a més, les famílies que ho necessiten per conciliació laboral, però que açò
es fa a través d’ajuts individuals i jo el que els demanava era com ho pensaven fer; i també els
demanava quant al tema de la prevenció i acompanyament, per evitar que hi hagi fillets mal
nodrits, què és el que s’ha fet, des de l’Ajuntament, en aquest sentit; perquè, a nosaltres, a
cap comissió se’ns ha explicat si s’ha fet alguna cosa; nosaltres consideram que el que hem
de fer és prevenir i el que se’ns havia criticat és que no havíem fet cap feina en aquest sentit;
tot el que vostè m’ha dit, Sra. Obrador, quant a tallers de família, ja es feia, no és res nou;
també per a les treballadores socials del Serveis Socials era una prioritat que els fillets
tinguessin totes les necessitats cobertes; per tant, què s’ha fet de nou, en el sentit de
prevenció i acompanyament? Era açò, només.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Quan jo dic que açò era la continuïtat d’una feina, és a dir, una
necessitat que hi havia i que sí que s’havia transmès, i que jo, internament, n’havia rallat molt
amb els professionals, era que trobaven necessari que durant l’hivern els fillets poguessin
anar a menjador, i açò no era tan fàcil. Arran d’açò, quan va sortir la convocatòria del mes de
gener, per a nosaltres va ser prioritari poder acompanyar les famílies per tal que demanessin
una beca per poder anar al menjador, perquè per a una família no és fàcil avançar 1.300 €
d’un menjador escolar anual, per no dir que és impossible. Vull dir que avançar mil i pico
d’euros del menjador i que la beca t’arribi un curs després; és a dir, el pressupost hi era, clar
que sí que hi era, però anava amb cursos retardats. Aquesta ha estat una feina que hem fet
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durant l’hivern i que, arran d’açò, l’Ajuntament ha tingut una pressió econòmica, s’ha
eliminat una partida econòmica que també tenia, perquè hi havia la decisió que algun fillet sí
que anés a menjador i no ens pertocava pagar-ho a nosaltres, i amb açò ho compartirem;
però, què passa?; no podíem accedir a la beca, perquè l’ha de cobrar la família o l’escola.
Llavors, aquest any hi ha hagut 42 famílies que han aprofitat la beca de la Conselleria. Per a
mi, açò és un èxit, un èxit de gestió, perquè recau en el tema econòmic de l’Ajuntament, però
també un èxit perquè tornam a estar en un espai de normalitat, en una escola on els fillets van
durant el dia. Llavors cobreixes la necessitat que a nosaltres ens interessava cobrir. Açò és la
continuïtat d’aquesta feina que s’ha fet al llarg de l’hivern. L’altra pregunta no record quina
era.
SRA. ALCALDESSA: Si la vol recordar, la pot recordar, Sra. Reynés.
SRA. REYNÉS DEL PP: Què és el que han fet amb les famílies, per tal de prevenir que no hi hagi
fillets mal nodrits?; vostès deien que hi havia fillets mal nodrits, a Maó.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Jo crec que aquest projecte, és a dir, avançar o poder oferir açò
als fillets, per a mi, és una línia de feina que va a to amb açò. Un altre projecte
d’acompanyament és el de l’estiu, que són espais on nosaltres podem garantir que açò està
cobert.
SRA. ALCALDESSA: Dir que, quan vam assumir la feina de govern, una de les modificacions
que vam fer va ser la d’incorporar Educació dins l’Àrea Social, precisament per poder fer
aquesta feina de coordinació i acompanyament entre sectors que estan vinculats, sobretot
en el món de la infància. Només per clarificar que aquesta feina que ha fet el treballador social
l’ha fet amb els directors i amb els caps d’estudis, precisament per detectar aquells fillets que
estaven mal nodrits i que no podien assumir aquest cost, perquè no podien avançar els
doblers. Llavors, aquesta feina és la que s’ha fet durant tot l’hivern, i ara aquesta que es fa a
l’estiu passa a cobrir aquest objectiu. Durant tot l’any s’ha fet moltíssima feina de diagnosi, i,
per desgràcia, i ens hagués agradat estar equivocats, s’ha confirmat que hi ha moltes famílies
que tenen necessitats bàsiques no cobertes, i totes les mesures, aquestes i les que venguin de
futur, aniran encaminades a resoldre, en la mesura del que sigui possible, aquest problema
greu; tant de bo el resultat de l’anàlisi hagués estat diferent i ens haguéssim equivocat,
perquè hagués estat molt bon senyal; però, desgraciadament, la diagnosi es confirma i hi ha
moltes famílies que tenen fillets que no mengen adequadament. Aquest és l’objectiu
d’aquesta addenda i de les altres mesures.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents, dels
21 de la corporació.
7. Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me en relació a fomentar el lloguer
social (Exp. SG3216MC0019)
Uno de los deberes de los consistorios debe ser destinar parte de sus recursos y programas a
hacer frente a soluciones habitacionales que estén al alcance de sus vecinos y vecinas.
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Tal y como se presentó en el pleno del pasado mayo, el Ayuntamiento está realizando un
censo de viviendas vacías. Aún se desconoce la hoja de ruta para la incorporación de dichas
viviendas al catálogo de viviendas disponibles para alquiler social.
Desde Ciudadanos de Menorca, conscientes de la necesidad social, creemos que es básico el
desarrollo de medidas que incentiven el incremento del parque de viviendas disponible para
el alquiler social y que sumen a las ya presentadas por el IBAVI, como la ayuda para el
saneamiento y reforma de pisos vacíos que se vayan a destinar a alquiler social.
El Ayuntamiento debe poner todas las medidas a su alcance para que, mientras haya
personas y familias con problemas habitacionales y en riesgo de exclusión social,
dispongamos un parque dimensionado a acoger la demanda actual.
Según la información publicada por IBAVI, el parque actual para toda Menorca es de 71
unidades, cantidad evidentemente insuficiente.
Proponemos la bonificación del IBI (95%) a particulares que pongan su casa a disposición del
IBAVI para alquiler social. (No entidades financieras ni SAREB.)
Por todo ello proponemos el siguiente acuerdo:


Bonificar con hasta el 95% del IBI a los pisos de particulares que cedan su gestión al
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) para alquiler social de personas empadronadas en
Mahón.

El Sr. Spitzer explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciudadanos de
Menorca.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: Primer de tot, Sr. Spitzer, agrair-li haver fet una proposta en matèria
d’habitatge; com sabem, l’habitatge a Maó és un dels problemes més importants amb els
quals ens podem trobar. El cens d’habitatge el vam fer un poc per saber on ens trobàvem.
Veiem que, evidentment, hi ha cases buides i que també hi ha moltes persones amb
problemes d’habitatge. Estem davant una dicotomia: cases sense gent i gent sense cases.
Evidentment, una de les coses també que tenim molt clares és que hem de fer feina per
bonificar, per incentivar, per ajudar. D’altra banda, la llei no ens permet tampoc penalitzar. La
bonificació que vostè planteja, Sr. Spitzer, està prevista a la Llei, que disposa que, prèvia
sol·licitud, i si ho preveu l’ordenança, es pugui bonificar fins al 95% la quota de l’IBI dels
immobles en els quals es realitzin activitats econòmiques que el Ple municipal declari
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concórren circumstàncies socials, culturals,
històricoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la citada declaració; per
exemple, arrendaments d’habitatges de lloguer social; per tant, perfecte. Nosaltres també
veiem que, actualment, es puguin atorgar bonificacions d’habitatge en règim de lloguer
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social fins a un 50%. El problema que veiem és que amb l’ordenança actual els efectes serien
per a l’any següent. S’haurien d’aplicar l’1 de gener de l’any vinent.
Per tant, hauríem de modificar l’ordenança per incloure-hi un punt concret en aquest sentit,
incloure la idea de poder bonificar el 95% de l’IBI dels habitatges destinats a lloguer social. El
fet que les persones beneficiaries d’aquest lloguer social estiguin empadronades a Maó és un
poc redundant, encara que ho podem deixar. Per tant, no tenim cap problema amb aquesta
proposta i la votarem a favor.
SRA. REYNÉS DEL PP: Aquesta és una proposta en positiu, igual que les que va presentar el
Grup Municipal del Partit Popular, en altres plens, quant a l’ampliació de les bonificacions per
transmissions amb motiu de les herències al 95%, o que es prenguessin les mesures
burocràtiques i administratives adients per fer possible que els ciutadans es beneficiessin
d’una bonificació del 50% en les sancions de trànsit, amb la possibilitat, posteriorment, de
presentar un recurs potestatiu de reposició. Jo esper i desitj que, al contrari que les altres
vegades, aquesta proposta sigui aprovada per unanimitat de la corporació, ja que les altres es
van votar en contra per part de l’equip de govern, encara que també afectaven molts
ciutadans. No dic cap mentida. Es van votar en contra. A vegades pens que les propostes que
nosaltres presentam les voten vostès en contra perquè les presenta el Partit Popular, perquè
són tan vàlides i tan positives com les que presenta el representant polític de Ciudadanos de
Menorca; el que passa és que, tal vegada açò dels pactes, a vegades fa que a uns sí i a altres
no; i el que no mirem és el benefici dels ciutadans. Alerta! Açò és el més greu, però, què hi
farem! Quan l’oposició és constructiva, no se l’escolta; i quan és destructiva, es critica; per
tant, és una reflexió important que crec que hauríem de fer tots. Estem plenament d’acord
amb la proposta, però vull fer una sèrie d’observacions. Quan vaig rebre la moció, vaig venir a
rallar amb els Serveis Jurídics de la casa per veure si legalment era viable. A l’article 4 de
l’ordenança, on es ralla de les bonificacions, en el punt 7, semblava que hi podia encaixar, on
posa immobles en els quals es realitzin activitats associatives de foment de la cultura, l’oci, la
protecció del medi ambient o altres d’interès social; però sembla que no, que la Llei de les
hisendes locals sí que preveu aquest tipus de bonificació, encara que l’ordenança aprovada
actualment exigiria una interpretació molt flexible i, a més a més, tampoc seria possible
l’aplicació d’aquesta bonificació fins al proper exercici. Per tant, per açò dubtàvem de si votar
a favor o abstendre’ns; però per un tema purament jurídic, no per la finalitat i el fons de la
moció, que ens semblen perfectes, perquè aquesta moció és molt similar a les que nosaltres
vam presentar. Açò es diu “vendre el meu llibre”. Per tant, s’ha d’adaptar l’ordenança; i, si així
es fa, es podrà aplicar aquesta bonificació l’any que ve. Res més. Votarem a favor.
SR. SPITZER DE C.Me.: Agrair tant les paraules de la Sra. Reynés, com les del Sr. Pons, que ens
ha avançat la possibilitat de modificar l’ordenança per tal que açò sigui una realitat; som
conscients que aquesta bonificació seria aplicable l’any que ve, però millor l’any venidor que
no aplicar-ho; per tant, hi estem d’acord. Quant al que ha dit la Sra. Reynés en relació als
pactes, dir que amb el pacte l’important eren els punts, les idees, no amb qui es pactava.
Quant a les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, aquelles que vam
considerar adients les vam votar a favor, i amb açò vam demostrar que una bona idea és una
bona idea, la presenti qui la presenti.
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SRA. ALCALDESSA: Passarem a votació; però, per al·lusions, només recordar que, evidentment,
totes les mocions que es presenten en aquest Ple tenen relació amb els ciutadans, perquè és
l’objecte de l’acció de govern i de la corporació, en general; però que, quant a les dues
mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular, i que ha comentat la Sra. Reynés,
la relativa a les multes tenia tots els informes tècnics i jurídics contraris a la seva aprovació,
encara que podíem compartir el seu fons. Creiem que una moció que fa referència a fomentar
i ajudar al fet que es posin a disposició de qui ho necessita els pisos per lloguer social no és
exactament el mateix que el fet de bonificar les herències; per a nosaltres, és prioritari lluitar
contra tota l’exclusió social que es deriva de la situació econòmica que afecta moltes famílies.
Per tant, crec que no tenia gaire relació aquesta moció amb les que vostès van presentar en
aquest Ple, Sra. Reynés, i a les quals s’ha referit.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels
21 de la corporació.
8. Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó, PSOE i C.Me en relació a
donar suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de
gènere, fent-la palesa a l'aprovació de la llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals, i per eradicar la LGTBIfòbia (Exp. SG3216MC0020)
Tal com tots i totes sabem, els darrers anys ha crescut una major consciència i un
posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió
dels drets de les persones que tenen, com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual
basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist créixer la seva acceptació, la seva tolerància
i el seu respecte. Així, s’han anat assimilant els diferents posicionaments, fruit també de les
diverses normatives legals que han ajudat i han estat efectives a tot l’Estat, i s’ha fet palès un
procés que significava una demanda social fortament vinculada amb les exigències de la
nostra ciutadania.
No obstant això, en el marc del desenvolupament normatiu encara cal continuar avançant.
Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears, on va ser
aprovada, el proppassat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS,
TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBIFÒBIA. Així, una de les
conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment la visibilització de totes les
formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de les diversitats afectives-sexuals,
perquè esdevenguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre, amb la regulació
adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions en les quals es troben
els col·lectius afectats per la proposta de llei i puguin sostenir amb garanties efectives els
drets i també les diverses situacions de risc.
Cal mencionar que l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va
ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia el 17 de maig de l’any 1990. Això va
determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la
normalització, per la visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives
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d’homosexualitat, lesbianisme i per a la resta d’expressions de les diferents vivències de totes
les persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals, tant des del seu
àmbit personal, com també del social.
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la
celebració del Dia de l’Orgull, que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall
(Nueva York, EEUU), de 1969. Aquesta commemoració es troba present en tot un seguit
d’actes que, cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública, per tal d’afavorir la
tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant, esdevé
una data d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i
respecte que, cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social
sense cap tipus de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza, per un costat, un
acte festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer present la força de la reivindicació dels
drets de tots els col·lectius esmentats.
Tot i així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions
discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es
troben soterrades. A més de les agressions que encara es produexien a causa del rebuig a
persones i col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís social i
institucional per reafirmar la lluita, amb la finalitat que pugui assolir una íntegra tolerància i
inclussivitat, normalització que allunyi de la nostra societat qualsevol manca de respecte,
basada en els drets i la justícia. És evident que s’ha avançat en drets i garanties. És cert, també,
que el camí iniciat precisa encara molta més fermesa i més compromís des de diverses altres
perspectives, que ara, a la CAIB, entre altres aspectes, es concreta amb la Llei per garantir els
drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, per eradicar la homofòbia,
transfòbia i bifòbia, recentment aprovada. BEN AMICS, sent una associació que fa més de 20
anys que és present a la nostra comunitat, fa de la seva presència activa una acció de lluita i
de suport als col·lectius LGTBIQ, i insta aquest Ajuntament a:
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:


EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ, en el marc
de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les
reivindicacions de les nostres associacions.



MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la
Llei, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, per
eradicar l’homofòbia, transfòbia i bifòbia, construint un camí d’inclusivitat i de
normalització per poder rebutjar en el municipi l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la
BIFÒBIA.



DONAR suport i promoure pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins les
àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals.
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Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que, en el període dels dies
corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les balconades de l’Ajuntament la
bandera que caracteritza la comunitat LGTBIQ, expressió pública del compromís que la
corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb les
diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les
situacions de dificultats i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i
transparent amb el present i futur vers tota la comunitat.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: S’ha presentat aquesta moció. Ho hem fet recollint una proposta de
l’associació Ben Amics, una associació LGTBIQ que funciona a Balears, i la moció recull
l’aprovació de la llei que es va aprovar, en el seu moment, en el Parlament Balear. Primer de
tot, agrair a Ciudadanos de Menorca que s’hagi sumat a la presentació conjunta d’aquesta
proposta; també agrair que tothom la voti a favor avui; agrair també que en el Parlament
tothom votés a favor; per tant, jo crec que tots estem d’ enhorabona. Jo vull començar la
meva intervenció recordant una cita de Sant Agustí, un bisbe i pensador del segle IV, que diu:
“Estima i fes el que vulguis”. Gairebé disset segles després, sembla que no hauríem d’afegir
gaire cosa més a aquesta cita, excepte que tots hi estem d’acord, i que així passa a la nostra
societat, que tots feim el que volem i que estimam qui volem. Nosaltres som una societat
europea, moderna, oberta, diversa, dialogant, integradora, etc.; el que passa és que no
sempre és així; i, desgraciadament, no sempre podem fer el que volem i estimar qui volem,
sobretot si no encaixam en un determinat dibuix sociocultural i econòmic. El fet que el
Parlament hagi aprovat aquesta llei és una demostració que hi ha molt a fer, encara, per ser
una societat plena també en matèria afectiva-sexual i que es necessita l’impuls i el suport de
les diferents administracions. Tot i que hem avançat molt en els darrers anys, amb un
posicionament positiu, no hi ha dubte que hem de seguir protegint totes aquestes
demostracions i expressions afectivosexuals basades en la diversitat; també no hi ha dubte
que calia respondre a una demanda de la ciutadania. Com no pot ser d’altra manera,
l’Ajuntament va fer seva l’aplicació de la llei i participam en la visibilització de totes les formes
de convivència, des de l’àmbit de les diverses actuacions afectivosexuals, perquè totes
esdevenguin inclusives. També hem de lluitar contra situacions discriminatòries, de tabú,
d’invisibilitat i contra les pors, pors soterrades. Cal el compromís social i institucional per
afirmar aquesta lluita amb l’objectiu que puguem assolir aquesta tolerància, inclusivitat,
aquesta normalització, i que facem enfora tota aquesta discriminació, pors, etc. Hem avançat
en drets, en garanties, però no hi ha dubte que hi ha molta feina per fer. Bàsicament, la moció
expressa el compromís de l’Ajuntament amb la lluita, amb la feina de les comunitats i
associacions LGTBIQ. Manifestam el compromís de l’Ajuntament a desenvolupar la llei i, en
aquest sentit, promourem, durem a terme, pràctiques educatives, formatives, de
sensibilització, entre les diverses àrees de l’Ajuntament. Vull acabar dient que, a vegades, el
fet de tractar dues persones diferents per igual és una injustícia, i la feina nostra és, de
vegades, tractar la gent diferent, perquè algun dia assoleixin el fet de ser iguals plenament.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres creiem que, des del consistori, és important el suport a tots els
col·lectius, especialment si pateixen qualque tipus de discriminació. No obstant,
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afortunadament, en el nostre país la integració de les persones que formen part de la
comunitat LGTBIQ, avui en dia, es viu amb bastant de normalitat, cosa que fa uns quants anys
no era així; avui en dia, crec que podem dir que hi ha una normalitat bastant generalitzada; i
el següent pas, igual que hem manifestat quant a altres mocions, és esperar a veure si l’any
que ve, o en pocs anys, aquests tipus de manifestos resulten innecessaris, perquè els
considerarem irrellevants. Crec que, quan s’arribi a aquest moment, ens podrem felicitar. Per
tal d’arribar-hi, nosaltres consideram que on s’ha de fer feina és en l’educació i en el respecte.
Hem d’educar bé els nostres fills en aquest sentit.
SR. TUR DEL PSOE: Estem d’acord, en part, amb el que ha dit el Sr. Spitzer; i, lògicament, agrair
la magnífica intervenció del company d’equip de govern, Sr. Pons. És cert que hi pot haver un
cert esperit de normalitat quant a aquesta qüestió, però encara hi ha moltes dificultats; i, si hi
ha un cert esperit de normalitat, és perquè hi ha una feina feta en els darrers 10, 12 anys,
sense cap dubte; la política ha de servir per posar les eines legislatives i normatives a favor
d’aquesta normalitat; i açò, justament, és el que va passar el dia 30 de juny de 2005: el Grup
Socialista, juntament amb altres grups, amb 187 vots a favor, va aprovar una llei que feia una
primera passa a favor de la igualtat, que possibilitava un matrimoni entre persones del mateix
sexe; i aquesta llei la van seguir moltes altres lleis: d’igualtat, de violència de gènere, de
dependència, de reproducció humana assistida; en definitiva, lleis que van convertir Espanya
en pionera, una altra vegada, quant a modernitat. I dic que per açò és important la política,
perquè van ser 187 vots que van fer possible aquella llei, tots els grups d’esquerres van votar a
favor i alguns grups moderats es van partir justament per donar suport a la mateixa, com va
ser Convergència Democràtica; jo crec que aquest va ser un dels punts principals d’inflexió a
favor d’aquesta normalitat i d’aquesta naturalitat, però no tothom la hi va donar suport; fins i
tot hi va haver grups que van interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra una llei que
feia un avanç importantíssim. I sí, ho dic des de l’absolut sentiment d’orgull del que suposa
que alguns grups d’esquerres d’aquest país van fer possible aquest avanç; aquests grups van
ser el socialista, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i molts altres. Gràcies a aquella llei,
aprovada en el 2005, no per unanimitat, però sí per majoria absoluta, i gràcies a tota la resta
de lleis que van fer possible aquesta igualtat, per exemple, vam acabar el 2015 amb 31.610
matrimonis nous. I aquest esperit de modernitat que va fer que Espanya fos un país punter
anava també, i açò ho hem debatut moltes vegades en aquest ple, de la mà sempre d’un dels
moviments principals d’aquest país que és justament el moviment feminista. Gràcies al
moviment feminista vam aconseguir moltíssimes de les lluites que anys enrere eren
completament impensables. Per tant, i parlant com a Grup socialista; m’enorgullesc de
persones com el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, expresident de Govern estatal, que va
fomentar aquella llei, amb tots els grups que li van donar suport, axí com del Sr. Pedro Zerolo,
company meu de partit, que va morir fa poc temps i que va lluitar moltíssim, juntament amb
moltíssima altra gent, perquè aquests drets, com deia el Sr. Spitzer, de cada vegada es
considerin més naturals i més normals; i gràcies a aquestes lluites, com deia el Sr. Rodríguez
Zapatero, tenim un país més decent.
SRA. REYNÉS DEL PP: Primer de tot, voldria explicar per què no havíem presentat aquesta
moció conjuntament; en principi, pensava que ens hauríem equivocat, però, després d’haver
sentit el Sr. Tur, puc dir que no és així; el fet és que cada vegada que presentam una moció
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conjunta, que ha de ser en positiu, els discursos són els que són; no té sentit presentar una
moció conjunta quant a un tema quant al qual tots estem d’acord, a la vista dels atacs que hi
ha hagut ara mateix per part del Sr. Tur, cap a diferents grups que, en un moment donat, van
interposar un recurs d’inconstitucionalitat per un tema de nom. Nosaltres votarem a favor de
la proposta, com no pot ser d’altra manera; el que ha passat reforça el per què nosaltres no
hem presentat la moció conjuntament; cada vegada que hem presentat una moció
conjuntament quant al tema d’igualtat, violència de gènere, etc, ha passat açò. És a dir, té
sentit fer una moció conjunta si al final tots defensam el mateix; no té sentit fer-la si, després,
el que feim és política i atacs d’uns grups als altres; tant de bo m’hagués equivocat avui, però
no ha estat així; vull que consti en acta, perquè el Partit Popular no va voler presentar aquesta
moció conjuntament. Aquesta proposta es presenta a petició de l’associació Ben Amics, una
associació que fa més de 20 anys que fa de la seva presència activa una acció de lluita i de
suport als col·lectius de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, una proposta a la qual el
Partit Popular donarà suport, com ja he dit, com no pot ser d’altra manera, perquè estem
totalment d’acord, tant amb l’exposició de motius, com amb els punts d’acord que hi figuren;
és necessari un compromís real de tots els poders públics a través de l’impuls de mesures
concretes que garanteixin l’acceptació, la tolerància, el respecte i la inclusió del dret de les
persones que tenen com a forma de vida tota expressió afectivosexual basada en la diversitat.
Si bé són moltes les normatives internacionals, nacionals i autonòmiques que persegueixen
aquesta finalitat, sense la política activa de reivindicació, discussió i assistència dels col·lectius
socials no seria possible la consolidació d’aquest compromís institucional. Avivar una política
social sensible amb la diversitat familiar, entenent la família com una construcció social
històrica, sotmesa a transformacions que l’Administració no pot ignorar, perquè el que es
pretén és garantir el benestar social en totes les seves possibilitats. Agrair, per tant, a tots els
col·lectius de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals la seva incessant lluita i el seu
protagonisme determinant en l’aprofundiment democràtic de la nostra societat i amb el
respecte als drets humans. Per tant, votarem a favor.
SRA. ALCALDESSA: Abans de passar a votació, atès que a la proposta se sol·licita que es pengi
a les balconades la senyera durant els dies corresponents, i no ho havíem fet perquè no
havíem aprovat la moció, si els sembla bé, quan acabi aquest Ple, la penjarem al balcó de
l’Ajuntament.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres presents, dels
21 de la corporació.
9. Precs i preguntes
Prec en relació al pas de zebra a la sortida de l'aparcament d'un centre comercial del
carrer Vassallo (SG3216RU0001)
En el carrer Vassallo, a la voravia just devora l'antic hospital militar, hi ha una entrada-sortida a
l'aparcament d'un centre comercial. Aquest accés passa per la voravia, on passeja gent, i,
especialment, a la sortida del col·legi veí, surten els escolars, moment en el qual es poden
produir situacions d'un cert perill, a l'hora de passar per aquesta sortida.
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Atesa la situació i per evitar possibles perills, pensam que és necessari pintar un pas de zebra
en aquest punt, per damunt la voravia, per la qual cosa formulam el següent prec:
-

Que l'Ajuntament plantegi la instal·lació d'un pas de zebra a la voravia a la confluència
amb la sortida de l'aparcament del centre comercial.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gornés explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: De fet, fa poc més d’un mes va entrar la petició d’un ciutadà quant
a la revisió dels passos de zebra d’aquest carrer, i, precisament, s’havia fet una mica d’estudi
d’alguns. Tot just en una visita vam veure precisament aquest creuament; en terra està molt
gastat i el vam incloure dins la llista de feines a fer; accelerarem aquesta feina, perquè tenen
raó: vertaderament, és un perill. A la carretera, si un cotxe està esperant per accedir i algú ha
de travessar, pot esperar tranquil·lament, perquè hi ha doble carril; per tant, no hi ha cap
problema de congestió de trànsit; i aquest pas de zebra millorarà la situació. En principi, no hi
ha cap problema, i se li donarà una solució, perquè vertaderament fa falta.
Prec relatiu a la connectivitat del port sense cuidar les connexions - s'Hort des Frares
(SG3216RU0002)
Des de l'arribada a l'Ajuntament de la simbiosi Ara Maó - PSOE, moltes vegades el discurs ha
versat arran de la connectivitat de la ciutat amb el port i la necessitat de buscar fórmules que
apropin dues zones que, tot i la proximitat que pugui semblar que tenen, la realitat del dia a
dia les ubica molt lluny.
Esdevé clau millorar i cuidar les connexions ja existents. Una d'aquestes està bastant
descuidada, tot i que en els darrers dies s'ha maquillat. Es tracta de la zona de s'Hort des
Frares, un espai que, poc a poc, s'ha anat oblidant i que, entre tantes ganes de millorar les
connexions, sobta que no se n'hagi recuperat la l'il·luminació. Aquesta obscuritat no anima la
gent de la zona de Dalt Vilanova, inclòs un hotel dels més transitats de la ciutat, a utilitzar una
baixada que té molt d'encant.
Sabent la complexitat de canviar bombetes i atesa la situació, des del Grup Popular de
l'Ajuntament de Maó formulam el següent prec:
-

Que l'equip de govern busqui alternatives per donar llum a una de les connexions de la
ciutat amb el port, animant els ciutadans a utilitzar i gaudir de noves i millors vies de
comunicació.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gelabert explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
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SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: Com a veí i usuari, també, d’aquesta zona emblemàtica que podríem
dir-li de connectivitat, m’agrada molt aquesta proposta i me la faig meva, en el sentit que fa
anys que també me molesta o me queix de la situació en què es troba s’Hort des Frares, i crec
que ha arribat el moment que la corporació faci una passa endavant i la pugui aclarir. És un
problema que s’arrossega fa molts d’anys. És una instal·lació que, en el seu origen, ja va tenir
un disseny defectuós, pensat més en la part estètica que en la seva funcionalitat, i s’han de
prendre mesures per solucionar-ho. Per tant, em compromet a liderar directament que es faci
l’adequació d’aquest espai i que es recuperi una funcionalitat i una il·luminació adequada, per
tal que se’n pugui fer ús.
Seguidament, la Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s'han
contestat per escrit les preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal del Partit Popular,
amb sol·licitud de contestació escrita, conforme a l'article 95.4 de la Llei 20/2006, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que a continuació es detallen:
1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 10-05-2016, registre
d'entrada 6523, relativa als “Museus oberts a la ciutat de Maó” (Exp. SG3216PR0069), que
s'ha contestat per escrit amb registre de sortida número 5700, de data 10-06-2016.
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 10-05-2016, registre
d'entrada 6521 relativa a “Actuacions a la costa des Muret” (Exp. SG3216PR0070), que s'ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 5703, de data 10-06-2016.
3) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 23-05-2016, registre
d'entrada 7237 en relació a “Notificacions IBI 2016” (Exp. SG3216PR0073), que s'ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 6091, de data 22-06-2016.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a grups participatius
(SG3216PR0077)
El pasado lunes, 20 de junio, recibimos la primera convocatoria para la Agenda Local XXI de
este mandato.
Varios de los reclamos de ambos partidos, de los que nos gobiernan en este Ayuntamiento,
durante toda la campaña electoral previa a mayo de 2015, estaban cargados de reproches en
cuanto a la falta de transparencia y participación de la ciudadanía sobre proyectos, obras,
destino del presupuesto...
Pasados más de 12 meses de actual gobierno, solicitamos a la señora alcaldesa:
-

¿Cómo valora que el primer taller de participación ciudadana se lleve a cabo tras más de
un año de gobierno? ¿Qué periodicidad tienen previsto para las jornadas de la Agenda
Local?
El pasado 8 de febrero se celebró el Consejo Municipal de Barrios; ¿cuándo tienen
previsto que se convoque de nuevo, teniendo en cuenta que ha de reunirse 4 veces al
año y hay varias obras previstas en nuestro municipio?
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-

-

Aparte de una presentación personal con los presidentes de POIMA, poca relación se ha
mantenido con el sector... ¿Tienen previsto convocar al grupo de trabajo de POIMA, o
algo similar? ¿Cómo se gestionará la partida destinada a POIMA de los presupuestos
2016?
Aún no se ha convocado en este mandato, así que ¿cuándo tienen previsto convocar la
Comisión Ejecutiva y la Junta Rectora del Consorci Penya-segat?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUR DEL PSOE: Contestant la Sra. Noval, i estant totalment d’acord amb la necessitat de
participació en aquests òrgans, la qual cosa hem de seguir impulsant, malgrat que, a vegades,
com hem comentat en diverses ocasions, desgraciadament, no tenim la resposta necessària,
consideram que és una d’aquelles coses en la qual hem de seguir insistint i hem de cercar,
alhora, formats una mica diferents, que és el que, en aquests moments, intentam fer; i per açò,
justament, no s’havia convocat l’Agenda Local XXI. En aquest cas, hi hagut una feina per part
de la Regidoria de Medi Ambient, de participació prèvia en l’estudi i diagnosi d’alguns temes
concrets, que es consideren importantíssims; i, per tant, açò ha donat com a resultat aquest
primer taller quant al tema de l’aigua; d’aquests primers tallers, en el marc de l’Agenda Local
XXI, es derivaran uns plans concrets, i determinades prioritats s’intentaran incorporar dins
qualque pla d’inversió a incloure en el pressupost de 2017; per tant, tot açò funcionarà dins el
que són les properes reunions de l’Agenda Local XXI; i, a causa d’aquesta feina prèvia de
diagnosi i estudi, no s’havia convocat l’Agenda Local XXI. Per a les properes jornades de
l’Agenda Local XXI, en els mesos d’octubre i novembre, està previst tractar un estudi que
s’està fent entorn de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle, quant al qual és important
comptar amb la seva opinió. Quant al Consell Municipal de Barris, calculàvem que havia de
tenir, en tot cas, una nova convocatòria, a principis de juny o a mitjans de juny, però no s’ha
convocat. Es va considerar que no eren les millors setmanes per convocar-lo, a causa de la
realització de les eleccions a Corts Generals; es va fer una reunió prèvia, per tractar algunes
qüestions concretes entorn de la Coordinadora de Veïns, i, segons m’ha comentat el Sr. Lora,
dins la primera quinzena del mes de juliol, o, com a màxim, durant la tercera setmana de
juliol, es convocarà el Consell Municipal de Barris, donant compliment al fet de convocar-se
cada tres mesos, que és el que vostè comentava, Sra. Noval. En relació a POIMA, supòs que
aquí hi ha una qüestió, tal vegada, de divergència quant a reunions; nosaltres hem fet quatre
reunions amb el grup de POIMA; vam fer aquella primera reunió, que supòs que és a la qual
vostè, Sra. Noval, es refereix; després n’hem fet amb els presidents. És a dir, s’ha fet la reunió
primera que vostè, Sra. Noval, comentava i després s’han fet tres reunions de feina; fins i tot,
amb participació del Govern Balear, per a qualque qüestió concreta de POIMA; després s’han
fet dues reunions de feina concretes, la darrera entorn del dia 19 de febrer, a la qual van
participar diferents regidors, per tal d’acabar de posar ordre a tot el que són els darrers acords
referents a la recepció tàcita de la primera i segona fase, i a qualque qüestió pendent, relativa
a la dissolució de l’antiga Junta de Compensació de POIMA, primera i segona fase; també vam
acordar reunir-nos passat l’estiu, per decidir com invertir a POIMA la partida prevista en els
pressupostos. És cert que ens vam comprometre a fer una reunió entorn del mes de maig,
però els Serveis Jurídics, tant d’Urbanisme com d’altres àrees, estan treballant aquests
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diferents acords per poder convocar l’assemblea definitiva de primera i segona fase, atès que
encara hi quedava alguna cosa pendent, i açò es va rallar amb els presidents de les diferents
fases de POIMA. Pel que fa al Consorci del Penya-segat, vostès el coneixen tan bé com
nosaltres; la nostra idea seria poder convocar, com més prest millor, la Junta Rectora, ja que
compet a la Junta Rectora la pròrroga del darrer pressupost aprovat, perquè el pressupost de
2016 no està aprovat; també s’han d’aprovar els comptes del Consorci Penya-Segat de
l’exercici 2015 i anteriors, que tampoc estan aprovats i fan referència a l’anterior mandat; així
mateix, s’han de prendre les decisions pertinents en relació al camí a seguir entorn al
Consorci. En breu, i fruit de les reunions de feina —tant amb el Consell, com amb el Govern—
es convocaran els diferents òrgans del Consorci del Penya-segat.
SRA. NOVAL DEL PP: Quant a POIMA, voldria saber si fan les reunions només amb els
presidents o han creat un altre grup; és perquè hi ha gent que era al grup i ara no hi és. També
ha comentat, Sr. Tur, que la inversió destinada a POIMA la comentaran passat l’estiu o quan
hagin quedat; i jo deman: com ho gestionaran?; és a dir, seran projectes que ells proposin o
vostès tenen algunes propostes; com es gestionarà aquest pressupost?
SR. TUR DEL PSOE: Efectivament, s’havien tingut algunes reunions de feina amb els
presidents, per les diferències que hi havia entre primera, segona, tercera i quarta fase, com
molt bé coneix la Sra. Noval; i, per tant, la intenció seria recuperar una altra vegada l’òrgan
més gran de participació. Quant al que eren les feines acordades per tal de poder fer aquest
pla d’inversió, vinculat a aquesta partida pressupostària, com també vostè sap perfectament,
Sra. Noval, hi ha algunes qüestions que vénen a demanda de les mateixes associacions del
polígon; i n’hi ha d’altres —crec que a qualque comissió, fins i tot, s’han tractat, o bé havien
sortit a qualque pregunta de qualque Ple— ja detectades, quant a les quals sabem
perfectament que s’haurà de fer alguna feina. Hi ha algunes zones de la IV fase on havia
baixat el ferm; en altres zones hi havia tràilers grossos, de forma permanent, que dificultaven
la visibilitat de qualque negoci; i, per tant, allà s’havia de fer una feina. També hi havia, a les
altres fases, qualque qüestió concreta de voravies, especialment, i de vinculació a l’entrada
d’alguns establiments importants. També és cert que, durant aquests mesos, com em
comentava la Sra. Antonio, s’ha seguit fent feina amb la responsable administrativa, que tenia
els contactes amb les diferents associacions; i, fins i tot, per exemple, ja s’han renovat tot el
que eren els acords quant a cartelleria i senyalització dels diferents negocis de POIMA. Per
tant, en açò s’ha anat avançant.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la campanya de
subvencions de rehabilitació d'edificacions (SG3216PR0078)
El deber de un propietario de una edificación está legalmente establecido y basado en la
seguridad, el mantenimiento y el ornato. La obligación del Ayuntamiento de velar por la vía
pública, también:
Ante el elevado número de expedientes de órdenes de ejecución y la desidia de algunos
propietarios en sus reparaciones, así como la situación económica de algunos de ellos y la
imposibilidad de llevar a cabo algunas intervenciones, durante el pasado mandato pusimos
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en marcha una campaña de rehabilitación de fachadas, dividida en 3 convocatorias distintas,
con presupuestos independientes, para poder cubrir, por una parte, las necesidades de
consolidación; por otro lado, de pintura; y, por último, desde un aspecto social.
Recientemente hemos conocido las bases de la campaña “Millorant ca teva, milloram Maó”,
puesta en marcha por este equipo de gobierno y, por ello, solicitamos a la señora alcaldesa:
-

¿Qué motivos o solicitudes les han llevado a incluir, y dar la máxima puntuación, las obras
de mejora de habitabilidad para el traslado al interior de un espacio higiénico exterior?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: La campanya que hem engegat senzillament intenta, en primer lloc,
donar continuïtat a les que ja hi havia engegades, de les quals hem pres molts d’elements per
seguir endavant; hem augmentat la partida, sí, però els motius que ens demana, Sra. Noval, jo
crec que són bastant senzills. Des del primer moment, hem manifestat —i ho hem fet en
moltes ocasions— les intencions de millorar les condicions socials de ciutadans i ciutadanes;
hem parlat, també, d’habitatge en diferents ocasions, i tots sabem perfectament que n’hi ha
molts, a la ciutat, que no reuneixen les condicions mínimes i necessàries; són immobles
generalment antics, moltes vegades ocupats per gent d’edat o amb dificultats considerables,
i necessiten ser renovats per garantir la seva utilitat i per evitar el seu deteriorament
continuat. Una característica d’aquests immobles sol ser la de comptar amb banys al pati, així
com també, per exemple, amb esglaons i altres elements per arribar-hi, que dificulten molt
considerablement l’accessibilitat i l’habitabilitat. Després, ja a les nostres campanyes, hem dit
que creiem necessari el fet de rehabilitar habitatges i que consideraven fonamental el fet de
concedir ajuts de caire social. Per tot açò, hem augmentat aquesta partida i hem donat millor
puntuació a certes actuacions, com la que acab de comentar, que motivin la seva realització,
ja que no són tan ràpides o immediates com d’altres, com la de pintar, per exemple. És
senzillament açò; és un intent d’incentivar actuacions que puguin donar com a resultat
millores considerables d’habitabilitat.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a la situació lumínica de la
ciutat (SG3216PR0079)
De todos es sabido que el estado de la red de alumbrado público de Mahón presenta, en
algunos casos, una situación lamentable. Mejorar esta situación es una necesidad importante
y algo urgente.
Renovar todos los puntos del municipio es un procedimiento que sabemos costoso y largo.
Por ello, durante el anterior mandato iniciamos gestiones y solicitamos información acerca de
los diferentes planteamientos posibles para iniciar procesos de renovación de lámparas y
equipos.

24
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 29.09.2016

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 06 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

Hace varios meses, solicitamos información del procedimiento que se seguiría para mejorar la
iluminación de nuestra ciudad, y se nos comunicó que se realizaría un estudio a nivel insular
para, imaginamos, mejorar las condiciones de posibles acuerdos con empresas del sector.
Pasados más de 12 meses de gobierno y siendo un tema que, nos consta, interesa mucho a
algunos de sus regidores, solicitamos a la señora alcaldesa:
¿En qué situación se encuentra ese plan insular a día de hoy? ¿Qué previsión tienen de
implantación del sistema que se proponga a nivel insular u otro?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Ainsa explica la pregunta presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: El tema de l’enllumenat públic és un tema que ens preocupa
moltíssim. Hem compartit moltes converses quant a aquest tema, tant amb el Sr. Ainsa, com
amb la Sra. Noval. Quant al fet de disposar d’un pla insular, que a jo m’agradaria que estigués
més avançat, venia motivat, en principi, perquè el Consell Insular es plantejava, ja durant
l’anterior mandat, la declaració de Menorca com a Reserva Starlight. Una aplicació de la
declaració de la Reserva Starlight comporta una estratègia de tipus insular, i aquesta
estratègia de tipus insular passaria per tenir un pla insular d’enllumenat públic, com ja va ser,
en el seu moment, el Pla d’eficiència energètica, que es va redactar l’any 1997, del qual es van
portar a terme tres fases, que vaig dirigir jo; de fet, jo vaig redactar la seva tercera fase. L’any
2005, quan vaig redactar el document, vaig fer una diagnosi de l’estat en què es trobava
l’enllumenat públic a Menorca. En aquell moment, hi havia 28.000 punts de llum, i el valor
patrimonial de l’enllumenat era de 70.000.000 €. Vaig proposar que s’havien de fer inversions
—en el cas concret de Maó— de l’ordre de 400.000 € anuals, només per mantenir una taxa de
renovació de l’enllumenat del 4% anual, de manera que, en els trenta anys de vida útil que
solen tenir aquestes instal·lacions, s’anés renovant. Evidentment, açò, per a un ajuntament, és
pràcticament inassumible, si tenim en compte, a més, que el cost de l’enllumenat públic
quant a factura energètica ve a representar quasi el 50% de la facturació elèctrica que té
aquest Ajuntament, que, en aquests moments, trob que està a l’entorn dels 800.000 €; per
tant, rallaríem de 400.000 € destinats a pagar la factura de l’enllumenat, més 400.000 €
addicionals de manteniment. El pla de tipus insular va retardat. Fins que no quedi clara
l’estratègia que ha de seguir el Consell Insular en el tema de Reserva Starlight, no es podria
iniciar la fase prèvia a la contractació d’aquest pla; per tant, jo som conscient, com vostès
també ho són, que l’Ajuntament de Maó ha d’anar fent feina, i no pot esperar que hi hagi un
pla insular; en canvi, sí que ha de tenir en compte els objectius possibles d’una reserva de
biosfera. De les tasques que podria fer l’Ajuntament, jo sé que vostès van treballar el tema i
m’havien comentat que havien rallat amb diferents possibles empreses de serveis energètics,
per cercar possibles solucions. Jo no he trobat documentació aquí, a l’Ajuntament; supòs que
devien ser contactes a escala política, en aquell moment, perquè a escala tècnica devien anar
bastant saturats els serveis municipals; però, si vostès disposen d’aquell tipus d’informació —
que imagín que amb els contactes que van tenir van rebre informació per elaborar, almenys,
una diagnosi de l’estat de Maó i possibles solucions— tal vegada ens aniria molt bé disposarla. Jo no som molt partidari d’externalitzar el manteniment dels enllumenats, som més tost
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partidari d’anar a un sistema mancomunat a escala de Menorca, per no haver de suportar els
costos de cada ajuntament per separat; però bé, l’alternativa d’unes empreses de serveis
energètics per procedir seria una questió a considerar, i tota la informació que em poguessin
facilitar seria agraïda.
SR. AINSA DEL PP: Evidentment, li passarem tota la informació, Sr. Muñoz, i farem les xerrades
que facin falta. El que me sap greu és que haguem perdut un any. Record que, en una reunió
que vam tenir, una de les coses que jo li vaig comentar, Sr. Muñoz, precisament era aquesta,
és a dir, que els plans de futur eren molt interessants, els faci l’Ajuntament de Maó, els faci el
Consell Insular, els faci el Govern Balear o qui sigui. Evidentment, podem fer estudis tots junts
per a Menorca, jo no sé si estic tant a favor de mancomunar aquest servei entre els
ajuntaments; però bé, és igual, són diferents alternatives; el que sí que record que li vaig dir,
Sr. Muñoz, és que, mentrestant, havíem de caminar. Nosaltres sí que vam avançar amb
diferents empreses i vam estar estudiant, i entenc que l’Ajuntament sí que ha de tenir
qualque documentació. De totes maneres, els facilitaré tot el que tinguem, de boca,
evidentment; i li contaré, Sr. Muñoz, tot el que sigui possible. El que reiter una altra vegada és
que vagin caminant, perquè la veritat és que quatre anys passen molt ràpidament, igual que
ens va passar a nosaltres. Nosaltres vam arribar a la conclusió que segurament era una via que
havíem d’estudiar, perquè sabíem que no donàvem abast, tot i que fèiem molta feina.
SRA. ALCALDESSA: Estem d’acord que, quant a aquest punt, hem de fer molta feina, i l’equip
de govern és conscient de la importància que té aquest tema.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.37 hores del dia 30-062016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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