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AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 29 - 09 - 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 Aínsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
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. 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)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 29-092016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats, a excepció
del Sr. Tur, que s’ incorpora a la sessió plenària durant el transcurs de la mateixa, assistits per
la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de realitzar en
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primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Actes anteriors
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer a les
actes de les sessions anteriors, realitzades els dies 30 de juny i 28 de juliol de 2016.
No havent-hi cap rectificació, s’aproven les actes anteriors per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de dos decrets d’alcaldia de
modificació de crèdit, tots dos de transferència de crèdit que es transcriuen a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0027
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, aprov la transferència de crèdit següent:
Press Partida / Concepte

Descripció

D16 SG8 2410 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES FOR. CURSOS
RC-6398
TOTAL BAIXES
D16 SG8 2410 6250111 MOBILIARI FORMACIÓ-CURSOS
TOTAL ALTES
Maó, 21 de juliol de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0030
DECRET D’ALCALDIA
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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

Import

D16 SP1 2310 2279902 CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.ATENCIÓN PRIMÀRIA (RC-53)
TOTAL BAIXES

-35.011,15

D16 SP1 2310 1310001 LABORAL EVENTUAL-ATENCIÓ PRIMÀRIA

+26.503,53

D16 SP1 2310 1600001 SEGURIDAD SOCIAL-ATENCIÓ PRIMÀRIA

+8.507,62

TOTAL ALTES

-35.011,15

+35.011,15

Maó, 15 de setembre de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
3. Donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció municipal de data 31 d'agost de
2016, en relació al desequilibri financer de la Fundació Teatre Principal de Maó, en els
comptes de l'exercici 2015 (Exp. SG4416TC0120)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’informe emès per l’interventor municipal, en data 31 d’agost de 2016, en relació al desequilibri financer de la Fundació Teatre Principal de Maó, en els comptes de l’exercici 2015, que a continuació es transcriu:
“ASUNTO: FUNDACIÓ TEATRO PRINCIPAL DE MAÓ. INFORME CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015
Conforme establece el artículo 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención municipal elevará al
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local
y de sus organismos y entidades dependientes.
La Fundación Teatro Principal de Maó se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 4 del
RD 1463/2007 que regula la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria:
4.2. “Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de
derecho público dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán
sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en
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situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les
sea de aplicación”.
Examinadas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, aprobadas por el
Patronato de la Fundación el día 10 de junio de 2016, arrojan un resultado total de
-124.032,40 €, estando, por tanto, la entidad en situación de DESEQUILIBRIO FINANCIERO,
cifrado en ese importe.
Por otra parte, la Fundación también ha presentado resultados negativos de explotación en
los tres ejercicios y, además, el excedente negativo acumulado de ejercicios anteriores
asciende a -814.984,04 euros, según se desprende del balance del ejercicio cerrado a
31/12/2015.
En esta situación de desequilibrio financiera es de aplicación el artículo 24 del RD 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales:
Incumplimiento del equilibrio financiero por las entidades el artículo 4.2 de este reglamento:
1. Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del presente
reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con
los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo
saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la
entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos.
La situación de desequilibrio se deducirá tanto de los estados de previsión de gastos e
ingresos, como de sus cuentas anuales, y conllevará la elaboración, bajo la supervisión de los
servicios competentes de la entidad local de la que dependan, de un plan de saneamiento
para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal que la entidad elimine pérdidas o aporte
beneficios en el plazo de tres años.
2. Cuando se produzca la situación definida en el apartado anterior, las cuentas anuales de la
entidad en desequilibrio se complementarán con un informe de corrección de desequilibrios
a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas
a adoptar en el futuro para corregirla y, una vez aprobadas por su junta general u órgano
competente, se elevará al Pleno de la entidad local de la que depende, para conocimiento.
El plan de saneamiento previsto en el párrafo segundo del apartado anterior habrá de
presentarse a la aprobación del Pleno, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
fecha de aprobación de las cuentas por la Junta General u órgano competente, en este caso el
Patronato de la Fundación.
Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos de
aprobación y seguimiento establecidos para los planes económico-financieros de las
entidades locales, regulados en la normativa vigente.
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Queda emitido el preceptivo informe.
EL INTERVENTOR INTERINO
MANUEL VELARTE PÉREZ”
A les 19.03 hores s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Tur.
Seguidament la Sra. Alcaldessa indica que els punts 4, 5, 6 i 7 de l’ ordre del dia seran tractats
conjuntament, per la qual cosa, prèvia lectura dels respectius dictàmens, es farà un debat
conjunt amb posterior votació separada.
4. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
per reparació del paviment sintètic del gimnàs de l'IES Cap de Llevant (Exp.
SG4216SH0019)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d'especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a la reparació del paviment sintètic
del gimnàs de l'IES Cap de Llevant, ubicat al c/ Francesc F. Andreu, núm. 2, de Maó, amb un
pressupost de 17.327,60 euros, i atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l'ICIO prevista a
l'article 5.1.f de l'ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Durant el torn conjunt d’ intervencions quant als punts 4 a 7 de l’ordre del dia, no se’n van
produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
5. Bonificació de l'ICIO a la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca,
per ampliació del centre ocupacional (Exp. SG4216SH0015)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a l’ampliació del Centre
Ocupacional, situat al camí de Trepucó, s/n, parcel·la E, Pla especial de Bintaufa II, de Maó,
amb un pressupost de 21.635,27 euros, i atorgar a la Fundació per a Persones amb
Discapacitat de Menorca una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de
l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
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Durant el torn conjunt d’ intervencions quant als punts 4 a 7 de l’ordre del dia, no se’n van
produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
6. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
per obres de reforç estructural al sostre de l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp.
SG4216SH0021)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a reforç estructural del sostre a
l’IES Joan Ramis i Ramis, ubicat al carrer Vives Llull, 15, de Maó, amb un pressupost de
10.504,68 euros, i atorgar a l’IBISEC una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de
l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.
Durant el torn conjunt d’ intervencions quant als punts 4 a 7 de l’ordre del dia, no se’n van
produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
7. Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
per reparació de la fusteria exterior i parets a l'Escola D'Art (Exp. SG4216SH0020)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a la reparació de deficiències a
fusteries exteriors, estructura zona despatx inspector, a zona nucli banys i reparació
d’esquerdes a parets, forjats aula informàtica, a l’Escola d’Arts i Oficis, ubicada al c/ Josep M.
Quadrado, núm. 33, de Maó, amb un pressupost de 5.832,60 euros, i atorgar a l’IBISEC una
bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest
impost.
Durant el torn conjunt d’ intervencions quant als punts 4 a 7 de l’ordre del dia, no se’n van
produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21
de la corporació.
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8. Rendició de comptes 2015 (Exp. SG4016RC2015)
-

Vist l'expedient del Compte General de l'exercici 2015, format per l'interventor municipal.
Vist l'estat numèric presentat dels estats, comptes anuals i annexos que componen aquest
Compte General.
Informat favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2015 per
la Comissió Especial de Comptes, en reunió de data 26 de juliol de 2016 amb 6 vots a favor
(3 ARA MAÓ i 3 PSOE) i 4 abstencions (PP).
Exposat al públic el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2015, a partir del
dia 27 de juliol de 2016 i fins al dia 12 d'agost de 2016, sense que, durant aquest període i
8 dies més, s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, a l'empara del que està establert
a l'art. 212.3 de l’RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

En conseqüència, vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i la resta de
documentació i informes adjunts, el Ple municipal, sense intervencions, amb 13 vots a favor (6
PSOE, 6 Ara Maó i 1 C.Me) i 8 abstencions (PP), dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Maó de l'exercici 2015.
SEGON. Procedir a la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de
conformitat amb l’establert a l'art. 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
9. Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Resolució
d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG3616OR0001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda, s’acorda:
PRIMER. Estimar, de conformitat amb els informes de l'assessor lingüístic, de data
17/06/2016, i dels Serveis Jurídics, de data 12/09/16, l'al·legació formulada per l'Institut Balear
de la Dona, amb registre d'entrada 7720, de data 31 de maig de 2016, i, en conseqüència,
substituir la forma “els ciutadans”, inclosa a l'apartat 4t de l'article 5, per “la ciutadania”.
SEGON. Desestimar, de conformitat amb l'informe dels Serveis Jurídics, de data 12/09/2016,
les al·legacions formulades pel Grup Municipal del Partit Popular, amb registre d'entrada 7965
i 7970, de data 3 de juny de 2016.
TERCER. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament de Maó, aprovada inicialment en el Ple del 31 de març de 2016, prèvia
introducció de la correcció derivada de l'acceptació de l'al·legació feta per l l'Institut Balear de
la Dona.
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QUART. La publicació de l'acord i del text de l’ordenança modificada, defini-tivament
aprovada, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de forma prèvia a la seva entrada en vigor.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Ja vam debatre aquest tema, ja vam presentar la nostra postura;
simplement, fer un poc de memòria. Recordem que, realment, el paràgraf que es vol canviar és
el que fa referència als actes de caràcter polític-reinvidicatiu, i nosaltres, quant a aquest punt, ja
vam dir que aquest paràgraf tenia una doble lectura. Una, que es pot entendre que pot coartar la
llibertat d’expressió de certs grups que, per por de perdre una subvenció, no realitzin
determinats actes; i dues: tenir una eina que permeti a l’Administració que no es realitzin actes
polítics-reivindicatius amb doblers públics, la qual cosa qual defensa el principi de neutralitat de
l’Administració. Com ja vam dir l’altra vegada, a nosaltres ens consta que realment ni durant el
mandat anterior, ni durant aquest, hi ha hagut cap incidència; per tant, el fet de tenir una eina
que ens permeti o ens doni flexibilitat per tal que, en qualque moment, nosaltres puguem evitar
que hi hagi un mal ús de l’erari públic, creiem que és una cosa bona. No veiem res negatiu en
aquesta redacció, atès que sempre és una decisió discrecional. Recordem que les subvencions
són anuals; per tant, ja tenim certes mesures coercitives; creiem que açò és, simplement, un punt
afegit i, com ja vam dir, no veiem necessària l’eliminació d’aquest paràgraf, perquè creiem que
protegeix l’interès general més que no el perjudica. Per tant, nosaltres votarem en contra.
SR. BOTELLA DEL PP: Per reiterar el nostre vot en contra, exactament igual que vam fer el dia 31
de març amb l’aprovació inicial d’aquesta modificació d’ordenança, i per dos motius molt clars:
un, per indicar que, a vegades, els fets o les paraules diuen una cosa i els documents en diuen
unes altres, i després explicaré per què; i una altra, pel contingut polític de la modificació, amb el
qual no estem, òbviament, d’acord, en tant que és una ordenança que no existia en aquest
Ajuntament, que es va aprovar durant l’anterior mandat i que, com molt bé va dir la nostra
portaveu, la Sra. Reynés, en la intervenció de l’aprovació inicial, no mou altra cosa que atendre
les peticions de qui vertaderament comanda en aquest Ajuntament, que és qualque grup social i
ecologista que imprimeix caràcter a l’equip de govern i que, a més a més, es dediquen a desfer
qualsevol cosa que hagués fet el Partit Popular en el seu moment. Dit açò, vull recordar aquí, i
segur que la Sra. Juanola ho recordarà, que a la Comissió on vam dictaminar aquesta aprovació
definitiva, i és una llàstima que no tinguem l’acta aquí, vostè, Sra. Juanola, ens va dir clarament
que, de les dues al·legacions que nosaltres havíem presentat, n’aprovaven una i que l’altra,
després de reflexionar, l’havien desestimada; i que, d’alguna manera, açò era una invitació
perquè reflexionéssim nosaltres a veure si també reconsideraven l’opinió. Quan, després, un va
als papers, resulta que, del que ens va dir la Sra. Juanola, que aquell dia anava un poc atabalada,
després d’una sèrie de sorpreses amb informes d’Intervenció quant al Teatre i altres, la realitat és
que es desestimen les dues al·legacions que va presentar el Partit Popular, i l’aprovada és el
vistiplau a la formulada per l’Institut de la Dona, quant al tema de les definicions de caire sexista i
altres. Açò, que no tindria més importància com a tal, la té, perquè les dues al·legacions són: una
de caràcter legal i una de caràcter polític. La de caràcter polític, jo crec que el Sr. Andrés Spitzer
ha definit clarament quina era; i repetesc que la nostra posició va quedar suficientment clara i
detallada a la intervenció de l’aprovació inicial; quant a l’al·legació de format legal, em permetrà
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que digui, Sra. alcaldessa, que tenc alguns dubtes quant al fet que l’actuació municipal sigui la
correcta i adient. No s’aprova la nostra al·legació, però s’actua en conseqüència quant a aquesta,
i açò posa, com a mínim, en entredit, l’actuació de l’equip de govern quant a la forma de tramitar
aquest expedient. Per tant, m’agradaria sentir l’opinió jurídica, tot i que està avalada amb els
informes pertinents, atès que nosaltres enteníem que, des del moment en què no s’havia donat
audiència, de la manera que corresponia, a les entitats afectades, s’havia d’iniciar tot el procés de
nou. Iniciar tot el procés de nou no significa, com vostès comprendran, dur avui a aprovació
definitiva aquest expedient, sinó fer les coses ben fetes, i no fetes ben fetes únicament quant a
tramitació des del punt de vista burocràtic i legal, sinó quant a caràcter social i polític, d’acord
amb el que l’equip de govern, i principalment la Sra. Juanola, va propugnar tant durant la seva
campanya electoral, i que després va veure que no és el mateix. Per tant, reiter, m’agradaria
saber si, per part de Secretaria, es considera suficient la documentació que hi ha a l’expedient o
si s’hauria d’iniciar un procediment de bell nou, com ho entén el Partit Popular i els seus
assessors jurídics; i, òbviament, com que no estem d’acord, a més a més, amb la vessant política
de la modificació i tot el que du darrera, votarem en contra.
SRA. ALCALDESSA: Sra. Secretària, ens pot llegir el punt nombre 6 de l’informe jurídic, que fa
menció, precisament, a una de les dues al·legacions?
SRA. SECRETÀRIA: L’informe del director de Serveis Jurídics de data 12 de setembre de 2016,
punt 6è, diu el següent: “En el que correspon a la primera al·legació, cal constatar el compliment de
les previsions contingudes en l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, en particular la impugnada audiència de les associacions veïnals i de defensa
de les persones consumidores i usuàries. D’aquesta manera consta documentat a l’expedient la
tramesa de comunicació, per correu electrònic, a totes les entitats veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el municipi i que estiguin inscrites en el registre municipal
d’associacions veïnals. Comunicació que va ser reiterada amb posterioritat, a fi de recordar el dia
final del termini de trenta dies per presentar al·legacions. El repàs de les actuacions practicades, per
tant, serveix per verificar el compliment dels tràmits legalment establerts, sense que, en
conseqüència, concorri cap causa de nul·litat de procediment”. Si agafam l’article 102 de la Llei
20/2006, MRLIB, que és el que regula el procediment d’elaboració de reglaments i ordenances, i
com s’ha de fer l’exposició pública, aquest article estableix, en primer lloc, que hi ha d’haver una
aprovació inicial pel Ple: “A) Aprovació inicial pel Ple de l’entitat local de la modificació de
l’ordenança”. Açò es va fer. En segon lloc, i com a apartat B, preveu: “Informació pública, amb un
anunci previ a la secció corresponent del Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis
de l’entitat, de l’acord de l’aprovació inicial, durant el termini mínim de trenta dies, en què el
veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, u objeccions u observacions”. Jo ho he mirat i el tràmit d’exposició pública s’ha
complert, amb anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant un termini de trenta dies.
Després, aquest article diu, a l’apartat c: “Audiència prèvia”; audiència prèvia no vol dir anterior a
la publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí, sinó audiència prèvia a la resolució
d’al·legacions i posterior aprovació definitiva. Concretament l’apartat C d’aquest article disposa:
“Audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries
establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre municipal
d’associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la
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disposició”. Aquesta audiència prèvia vol dir que l’Ajuntament s’ha de posar en contacte amb
aquestes entitats i els ha de donar un termini per presentar al·legacions, en aquest cas 30 dies, i
açò es va fer; normalment, pot coincidir amb el dia que envies a publicar l’anunci d’exposició
pública al Butlletí, o amb la seva publicació, però tampoc no és obligatori; es va fer abans que
acabés el termini de trenta dies d’informació pública conforme al BOIB, just un dia abans, tal
vegada, perquè es va veure que vostès ho feien constar en el seu escrit d’al·legacions; però bé,
ho deixarem aquí. Per tant, es va complir el tràmit de 30 dies d’exposició pública, conforme a
anunci publicat al BOIB, i es va donar audiència prèvia a les entitats i associacions de veïns,
durant un termini, també, de 30 dies, per tal que poguessin presentar al·legacions o
suggeriments; i, abans que acabés aquest termini de 30 dies, se’ls va comunicar, via correu
electrònic, el dia en què aquest termini finalitzava. Després, ja a l’apartat D d’aquest article, es fa
constar: “Resolució de les reclamacions, objeccions u observacions i aprovació definitiva pel Ple”;
en aquest cas, de la modificació d’ordenança. Per tant, en l’àmbit del procediment, per a mi és
correcte, perquè s’han complert tots aquests tràmits que estan estipulats aquí. A vegades
coincideix el termini de trenta dies d’exposició pública, amb anunci al BOIB, amb la posada en
audiència prèvia a les entitats o associacions veïnals, però, a vegades, no és tampoc exactament
coincident, balla d’algun dia. En aquest cas, va ballar d’uns quants dies més, però els tràmits
estipulats a l’article 102 s’han complert, i el procediment seguit per a la modificació de
l’ordenança és correcte.
SRA. ALCALDESSA: Gràcies, Sra. secretària. Açò pel que fa a la primera al·legació. Recordar o
explicar que no s’ha presentat cap altra al·legació, llevat de la de l’Institut Balear de la Dona,
dins els períodes aquests que estem comentant. Quant a la segona al·legació presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular, està clar que és una al·legació de fons; la van defensar quan
vam proposar la modificació; per a nosaltres, el caràcter polític i reivindicatiu és inherent a
qualsevol activitat de les entitats, sobretot el reivindicatiu, i açò no ha de ser un obstacle
perquè, en un moment donat, es puguin emprar aquestes reivindicacions com a càstig.
Pensem que la modificació, i així ho vam explicar, garanteix la llibertat de tots els ciutadans
que defensa la Constitució Espanyola; i, per tant, aquest és l’objectiu. Recordar, també, que en
el seu dia, d’entre les entitats que van al·legar, n’hi havia una tan poc sospitosa de ser perillosa
políticament com pugui ser Càritas; és així; per tant, nosaltres el que vam fer va ser recollir
aquesta reflexió que havia creat molt de malestar i vam proposar aquesta modificació. Ja vam
debatre aquesta qüestió. Només recordar al Sr. Botella que aquest Ajuntament està dirigit, en
aquests moments, per un equip de govern format per dos grups polítics que es van presentar a
les eleccions i que els ciutadans van votar, i que la suma d’aquests dos grups ha tingut majoria
absoluta; crec que és ofendre els ciutadans que ens van votar dir que està comandat per un grup
ecologista i totes aquestes coses que a vostè, Sr. Botella, li agrada dir.
SR. SPITZER DE C.Me: Només un matís referent al que estava dient vostè, Sra. alcaldessa; només
recalcar que el paràgraf en si no evita que qualsevol entitat pugui realitzar activitats de caràcter
polític-reivindicatiu. L’únic que evita és que ho paguem amb doblers públics, ni més ni menys.
Qualsevol entitat pot fer qualsevol tipus de reivindicacions, l’únic que no pot fer és demanar una
subvenció per fer-les. Crec que no entenc gaire bé quin és el problema. Simplement és el matís,
és a dir, que jo crec que no és una cosa que coarti ningú, ni estem coartant la llibertat d’expressió;
l’únic que estem fent és que els doblers públics s’emprin per al que s’han d’emprar.
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SR. BOTELLA DEL PP: La Sra. Juanola ha amollat algunes perles; contestarem i farem un collar
entre tots. Atès que a algun regidor de l’equip de govern li agrada defensar els seus
arguments amb una frase d’algun sant catòlic, em permetran --i no els sorprendrà-- que jo
també faci menció al que diuen algunes frases de les Escriptures i demés, i els recordaré una
que diu: “per les seves obres els coneixeran”; i vostès queden retratats; i vostè, Sra. Juanola,
encara molt més, perquè, una vegada més, fan gala de transparència, de participació, de
proximitat a la ciutadania, però després, quan veuen les orelles al llop, doncs diuen que els
debats han de ser controlats, perquè tenen por de les assembles, si no surten bé. Ja en van
tenir una, i van dir que no en volen tornar a fer cap més; i, en el cas que ens ocupa, jo ho he dit
i he demanat explicacions. A vegades, fa cara de pomes agres, a vegades fa cara d’ironia, passa
del que jo dic; també pot ser la seva actitud deshonrosa amb el que pot ser la meva persona, des
del respecte que mereix l’Alcaldia; però bé, és igual. En tot cas, jo m’he referit a dues vessants, i
les dues són importants. Quant a la part jurídica, he demanat un aclariment a Secretaria. La Sra.
secretaria ha tingut a bé d’aclarir-ho i també ha tingut a bé de ser molt honrada i molt franca
dient que havien constatat que no havien fet el tràmit. Jo aprofundiré un poc més en el tema. El
Partit Popular va presentar les al·legacions el dia 3 de juny i vostès, automàticament, el dia 3 de
juny, a les 14.11 hores, des del Gabinet d’Alcaldia, van enviar el correu electrònic per cobrir el
tràmit legal que evités que açò hagués de retrocedir. És a dir, van cobrir la part legal. Ara bé, a
part d’açò hi ha la part política; i, com vostè ha dit, Sra. alcaldessa, la ciutadania els va donar el
seu suport i les dues forces polítiques juntes tenen majoria absoluta; però vostès, i principalment
vostè, Sra. alcaldessa, es van presentar a les eleccions dient que tindrien un afany de
transparència, una actitud de participació immensa, i ara s’escuden únicament en el tràmit legal
pur i mínim, i cobreixen la part legal; però jo li deman, Sra. alcaldessa, com li he demanat moltes
altres vegades: com a líder i activista social, en tost de seure a la poltrona d’Alcaldia estigués
asseguda en aquests bancs, estaria contenta amb aquest grau de participació que ha tingut
l’equip de govern, del qual vostè és responsable, quant a participació i informació a la
ciutadania?; perquè, com a mínim, em permetrà que li digui que crec que hi ha qualque
contradicció o qualque mancança; i, reiterant allò que jo solec dir: seria bo que s’ho fes mirar.
Dues coses més: jo entenc que, en aquests moments, les forces de l’equip de govern, i
especialment una, poden estar apurades per altres fets, on es ralla d’esdeveniments i hi ha
pressions externes i demés. Jo, en cap moment, falt al respecte dels ciutadans de Maó quan dic
que hi ha una força que, d’alguna manera, governa o orienta l’acció de govern, de l’equip de
govern, perquè els ciutadans de Maó són suficientment intel·ligents com per saber, quan jo dic
aquesta expressió, a què m’estic referint, qui és qui impulsa o, en un moment donat, té una
incitació ideològica cap a una banda o cap a l’altra; i açò és innegable, i no ho podem amagar; i,
simplement, jo ho faig palès i en deix constància. Per tant, no ofenc els ciutadans de Maó i els
tenc tot el respecte. En darrer lloc, efectivament, veig que vostè, Sra. alcaldessa, té ganes d’incidir
en certes coses, i em ralla de Càritas. Tant de bo hi hagués més actuacions o més entitats que
fessin la magnífica labor que fa Càritas!; però també li vull recordar, Sra. alcaldessa, que Càritas
també va cometre, quan governava el Partit Popular, qualque error, com emetre qualque
informe o qualque comunicat de rellevància o de suport polític, que va haver de ser retirat per
ordre de qui avui, actualment, és l’administrador pastoral dins la diòcesi, perquè aquesta entitat
es dedicava a fer política, en aquell moment, amb la seva actuació, i açò no lleva, ni fa malmetre,
la gran labor que fa Càritas i els seus responsables; però, a vegades, passen aquestes coses. Dit
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tot açò, li reiter, Sra. alcaldessa, que votarem en contra i que, una vegada més, per les seves obres
els coneixeran, perquè molt de vendre durant la campanya electoral, però la realitat, únicament,
és la de cobrir l’expedient del tràmit legal i, especialment, quan veuen una al·legació del Partit
Popular i veuen que no l’havien complert.
SRA. ALCALDESSA: En tot cas, el tràmit legal s’ha complert, no hi ha hagut al·legacions; els
ciutadans han tingut l’oportunitat de presentar-les i no n’han presentat.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
10. Implementació de la xarxa de sanejament a les zones urbanes on no en disposen
(Exp. CM2116SV0057)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics,
s’acorda:
Primer. Manifestar el compromís de dotar de xarxa de clavegueram les zones de sòl urbà
denominades es Murtar, sa Mesquida, Llucmaçanes, Sant Antoni, Cala Llonga, Binixíquer, es
Canutells, ses Tanques de Canutells, i Binidalí --la delimitació planimètrica de les quals
s’adjunta com a annex a aquest document--, actualment mancada d’aquesta dotació
urbanística, de conformitat amb el que disposa el punt 1.d.i de la disposició transitòria quarta
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció donada per la
disposició final cinquena (modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl) de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental
de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 106, de 20 d’agost de 2016, i que va entrar en
vigor l’endemà d’haver estat publicada en el BOIB.
Per tot això, i en compliment inicial d’aquest compromís, aquest Ajuntament aprovarà, abans
que es compleixi un any de l’entrada en vigor de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears, el corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obra, segons
pertoqui, dirigit a executar les obres de dotació de xarxa de sanejament a les zones del sòl
urbà esmentades anteriorment.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a la seva eficàcia a
partir de la data de publicació, tal com disposa l’apartat 1 de la citada disposició transitòria
quarta de l’LOUS.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ANTONIO DEL PSOE: No és aquesta la primera ocasió que, enguany, parlam en aquesta
sala de la mancança de xarxa de sanejament a diferents zones del nostre municipi, amb els
problemes que açò du associats, tant per a la mateixa Administració, com per als ciutadans i
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ciutadanes, que els pateixen en primera persona. La proposta d’acord que elevam avui a
aquest Ple respon, tal i com ha dit la Sra. secretària, a l’aprovació de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears. No donaré lectura a la disposició final cinquena, ja que tots
vostès en coneixen i n’han analitzat el contingut. Tal i com consta a l’expedient, volem
manifestar el compromís, amb el nostre municipi, de fer els esforços pertinents per dotar de
xarxa de clavegueram les zones de sa Mesquida, es Murtar, Llucmaçanes, Sant Antoni, Cala
Llonga, Binixíquer, es Canutells, ses Tanques de Canutells, Caparrot i Binidalí. Hem de destacar
que la problemàtica i el punt de partida no és el mateix per a cada un dels nuclis que hem
enumerat, i vostès també coneixen aquesta situació. Quant a Binidalí, per exemple, ja som a
un dels darrers esglaons del procés; i, a Llucmaçanes, també, amb la finalització dels tràmits
municipals per a la concessió de llicències; restam només a l’espera de la licitació d’obres. En
queden d’altres, però, i aquests crec que són els més importants, amb solucions de gran
magnitud i no de menor cost econòmic. Dificultosos sí, però que no podem seguir
postergant. Duim avui el nostre compromís que aquest Ajuntament aprovi els corresponents
projectes d’urbanització en el termini d’un any, per tal de dotar de serveis o d’obres, segons
pertoqui, i d’execució d’obres de dotació de xarxa de sanejament les zones de sòl urbà on en
manquen. Creiem que és la nostra obligació amb la ciutadania, no només per poder continuar
atorgant llicències en el termini d’aquest any, que és també un aspecte molt important, sinó
per oferir a tota la ciutadana solucions cap a futur, que no passin per inseguretats de tot tipus
cada determinat període de temps; òbviament, el compromís, tal i com vam manifestar a la
Comissió Informativa, no s’atura amb la redacció del llistat de projectes, sinó que ha d’anar de
la mà d’una ferma intenció de planificació a tots els nivells. Demanam el suport a aquesta
proposta d’acord, que marcarà l’inici del calendari de feina.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres pensam que és indispensable una mesura que permeti
desbloquejar l’actual situació d’atorgament de llicències. També creiem que era la nostra
obligació haver aportat solucions abans. Arribam un poc tard. Aquest problema va ser efectiu
fa uns mesos i, a més a més, és un problema que era previsible; per tant, crec que hem de
prendre nota i aprendre la lliçó; hem de ser més proactius i menys reactius, sempre sembla
que anam a remolc del que ocorre quan sabem que ha d’ocórrer, la qual cosa és un poc
absurda. Després, ens preocupa un poc el full de ruta del desenvolupament, atès que es
planteja el fet de realitzar projectes sense abans saber si el projecte que es desenvoluparà és
la solució idònia per a cada zona. A la comissió informativa vam plantejar aquest dubte i se’ns
va dir que, realment, s’intentaria fer un dos-en-un, cercar una solució i, després, desenvolupar
el projecte; però bé, simplement creiem que és un punt important el fet de no desenvolupar
una cosa com un boig, sense abans, efectivament, saber si és la solució idònia. També vam
plantejar a la comissió informativa que era important clarificar quina càrrega de treball serà
assumida per l’Ajuntament, pels tècnics municipals, i quina càrrega de treball s’externalitzarà;
i, en el cas de ser externalitzada, quin serà el procediment per atorgar aquests treballs. Clar,
tot açò amb el pla ambiciós de fer-ho en un any, fet que sabem tots que és realment
complicat, perquè aquests tipus de projectes són projectes molt complexos, i tindran un
efecte directe en el pressupost de 2017; per tant, hem de veure com mesurarem la partida
amb la qual pagarem aquest desemborsament sense ni tan sols tenir, en alguns casos, una
magnitud del cost quant als esmentats projectes, perquè anam realment a cegues. Aquests
són punts que ens preocupen; la partida econòmica requerida serà un punt realment
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important per al desenvolupament dels projectes i el desenvolupament dels pressupostos és
un fet imminent. Per tant, és una tema que hauríem de tenir solucionat ahir.
SR. AÍNSA DEL PP: Té molta raó, Sr. Spitzer, que estigui preocupat per tantes coses; nosaltres
també hi estem; però bé, supòs que tots som conscients que, amb l’aprovació d’aquest expedient, desgraciadament, i no ho voldria dir, ens enganyam un poc a nosaltres mateixos. La veritat és que l’únic motiu pel qual val la pena certament aprovar-lo, ara mateix, és perquè l’A juntament podrà tornar donar llicències. Aquest problema ve d’enfora i és de difícil solució.
Mai n’hem trobat. Mai hem posat fill a l’agulla. Ni moratòries, ni molt menys aquesta normativa d’ara, que obliga a fer a corre-cuita estudis, projectes, que obliguen aquest Ple a aprovar el
compromís, tal i com ha dit la regidora de l’equip de govern, de dotar de clavegueram uns espais que no estem segurs que n’hagin de tenir, que, tal vegada, mereixen altres solucions, i no
només aquest compromís, sinó també el compromís que d’aquí un any tots aquests projectes
han d’estar fets i aprovats, els hem de dur aquí i els hem d’aprovar. Em sap greu, però quasi fa
ganes de riure el fet de pensar que seran capaços de tirar endavant tota aquesta feinada. El
més trist és que cada espai pot requerir una solució diferent i que aquestes decisions són, exactament, les que hauríem d’estar estudiant ara mateix. Estem completament d’acord que
hem de donar solució a aquest problema, que ve d’enfora i en què tots hem fallat en aquest
sentit; però, vertaderament, hem d’invertir dos, tres o quatre milions d’euros per dotar de clavegueram sa Mesquida i es Murtar? Ho abocarem al col·lector del port, que ja està saturat?; o
ho abocarem un poc més a prop, allà on vostè, Sra. alcaldessa, es va fer la foto en campanya,
allà a les barreretes, que va dir que ho havia visitat, però no en tenc coneixement, que ho visités? Allà arribaran a un acord amb el Ministeri de Defensa?; són les úniques solucions que hi
ha. Necessitam fer feina a més llarg termini. Hem de ser conscients de les inversions reals que
es poden fer, que podem dur a terme. És cert que ara diuen que, amb l’ecotaxa, tal vegada
tindrem molts de doblers, i podrem invertir. Contents hi estarem, perquè així participarem
quan s’aclareixi el repartiment, que no sé quan s’aclarirà. Els torn a dir que, si volen, que crec
que no volen, perquè ens ho demostren cada dia, nosaltres som aquí per ajudar-los, per col·laborar, per transmetre les nostres idees i opinions, així com la nostra experiència de quatre
anys i les nostres visions per trobar les millors solucions. Tal vegada hauríem de posar en pràc tica tot allò que hem dit tantes vegades, però que no fan: transparència i consens. No podem
votar en contra d’aquest expedient, perquè, com he dit abans, permetrà donar llicències als
ciutadans de Maó, però tampoc podem votar a favor del que consideram una feina poc rigorosa, que han hagut de fer culpa de la normativa aprovada per un govern del seu mateix color
polític, i, per tant, en són igual de responsables.
SRA. ANTONIO DEL PSOE: Senzillament, vull afegir que estem plenament d’acord amb totes
les preocupacions que manifesten tant un grup com l’altre, perquè s’obre un temps, un calendari, vertaderament preocupant; per tant, intentarem fer la feina que ens ve per endavant el
millor possible. És l’únic que, en aquest moment, els puc dir. S’estudiaran totes les possibles
solucions, les millors, les alternatives; farem tot el que puguem i intentaré que aquesta vegada
el nostre oferiment d’ajuda es realitzi d’una manera diferent.
SRA. ALCALDESSA: Abans de dur-ho a votació. Estic d’acord que arriba molt tard, també. Jo
crec que tots en som conscients, i estic d’acord que és una moratòria que condiciona
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moltíssim i que serà molt difícil de poder tirar endavant; però l’alternativa era molt pitjor,
perquè era la de seguir igual, amb una moratòria sense condicions; i llavors sí, que haguéssim
seguit igual. Només comentar que el sistema descentralitzat, si en algun cas concret el
sistema tradicional de clavegueram no funciona, està perfectament homologat dins la
normativa, i, per tant, s’adaptarà en cada cas a les possibilitats i a les necessitats de les zones.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
11. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa al manteniment i suport del
Pla pilot d'educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan (Exp. SG3216MC0023)
El curs 2012-2013, de manera voluntària i per aprovació de tot el claustre, es va engegar el Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de Maó.
El CEIP Antoni Juan Alemany és una escola amb un nombre elevat d’alumnes de totes les
nacionalitats i de diferents estrats de la societat.
Les assignatures que el centre va triar per desenvolupar el Pla d’educació plurilingüe van ser
les de ciències naturals i socials. Aquestes permeten fer un ús significatiu de la llengua.
El Pla d’educació plurilingüe del centre es va incorporar al Projecte lingüístic del centre,
essent la llengua vehicular del centre en català, respectant per igual les dues llengües
cooficials de la nostra comunitat autònoma.
Des de la Conselleria d’Educació s’ha manifestat el desacord amb l’aplicació concreta del Pla
d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de Maó, el que ha provocat la queixa de
pares i mares i de tota la comunitat educativa de l’escola.
En aquest moment encara no se sap si aquest curs es podrà continuar el projecte que ha estat
aplicat amb èxit fins ara.
En aquest sentit, demanen el posicionament de l’Ajuntament de Maó, tot i sabent que no
tenim competències en matèria d’educació, i que escolti els pares i mares, així com la
comunitat educativa de l’escola, i faci valer la seva opinió davant la Conselleria d’Educació,
amb l’objectiu que reconsideri aquesta iniciativa.
Així, el Grup Popular presenta la següent proposta d’acord:
1. L’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Educació i Universitat, a mantenir i donar suport a l’actual Pla pilot d’educació plurilingüe
que es ve aplicant amb èxit al CEIP Antoni Juan Alemany.
El Sr. Gornés explica la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
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Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres, com hem comentat en altres ocasions, en altres debats
d’aquesta casa, creiem que l’educació és un pilar fonamental en el desenvolupament de la
nostra societat i en el món on vivim actualment; per tant, crec que és important obrir portes
als nostres fills, i no tancar-les; i més vivint a una illa on el turisme és molt important.
Nosaltres, igual que hem fet en altres ocasions amb altres propostes, recolzam totes les
iniciatives que vagin en aquesta línia. És una llàstima que sigui una cosa aïllada d’un centre.
Creiem que açò hauria de ser la tònica general a tots els col·legis; a mi m’agradaria que
s’instés perquè fos la tònica dominant, però la moció és la que és. Votarem a favor de la
proposta. Encara que no és competència nostra, crec que el debat d’educació i de com volem
que els col·legis del nostre municipi eduquin els nostres fills sí que és un debat interessant
que podríem tenir.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: L’escola Antoni Juan, així crec que ens consta a tots, ha estat treballant des de fa moltíssims d’anys en el seu projecte educatiu, com fan moltes altres escoles.
De fet, el claustre, actualment, també molt implicat en tots els aspectes i és coneixedor de la
realitat social i cultural del centre, ha anat vestint amb els anys un projecte que doni resposta
tant a les necessitats dels alumnes, com de les seves famílies. El Pla pilot plurilingüe és una
mostra més d’aquesta feina, entre altres coses, i avui es demana, a través d’aquesta moció,
que instem a mantenir i a donar suport a aquest Pla. Jo, abans de parlar de la proposta d’a cord concreta, volia afegir tres aspectes. El primer aspecte és, efectivament, informar; de fet, a
principi de curs ens van fer arribar a Educació l’informe favorable d’Inspecció Educativa, després els explicaré per què, sobre la base del qual s’autoritzava el projecte. En segon lloc, la filosofia d’aquest equip de govern i jo crec que també del Govern Balear, és la de donar suport al
pacte educatiu i potenciar i donar suport a l’autonomia del centre; i entenem per autonomia
del centre tot allò que té referència al projecte educatiu d’un centre; entre d’altres coses, el
projecte lingüístic, que és al qual feim referència ara. Per tant, des del nostre punt de vista, el
que dóna valor a aquest debat és, justament, el fet de rallar d’açò, de l’autonomia de centre; i,
en tercer lloc, i conscient de la importància d’aquesta autonomia de centre i de la importància
d’aquest projecte lingüístic, jo mateixa, dia 5 de juliol, vaig signar, juntament amb el claustre
de professors, amb el Consell Escolar i amb el conseller d’Educació, Sr. Miquel Maria, un document elaborat per la directora, donant suport a aquest projecte lingüístic del centre educatiu,
i açò ho vam enviar el mateix dia 5 de juliol; jo ja havia rallat, en aquest cas, amb el delegat
d’Educació, que m’havia manifestat que, en principi, no hi havia d’ haver cap inconvenient i
que trobava molt adient aquesta proposta, atès que al darrere hi havia un projecte educatiu
consolidat, amb un equip, amb un claustre, que vetlla per a la innovació educativa i per seguir
treballant. Dit açò, des del meu punt de vista aquesta proposta no té sentit ara, no sé si la vo len retirar o no la volen retirar. Ja fa un parell de mesos que es va fer aquesta proposta al Govern Balear. La podem tornar a fer com a Ajuntament, simplement és reiterar el que s’està fent;
com trobin, estic a la seva disposició.
SR. GORNÉS DEL PP: Vam presentar aquesta proposta davant la falta de resposta del Govern,
el curs començat, la preocupació i la indefinició del que s’havia de fer, seguir amb el Pla o no
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seguir. És per açò que nosaltres vam pensar que fos el màxim òrgan de decisió de l’Ajuntament el que donés suport a aquesta iniciativa; tot i que, s’hagi donat el vistiplau per part d’Inspecció Educativa i que es tiri endavant, entenc que, si el Govern Balear veu que hi ha el suport
institucional del Ple de la corporació, de cara al proper curs es podrà ser una mica més àgil i es
podran llevar, d’alguna manera, els dubtes que hi pugui haver, fins i tot, abans que pugui començar el curs, perquè el curs s’ha de preparar i planificar amb certa antelació; imaginin vostès que comença el curs, que s’ha fet tota la planificació quant a la previsió que s’implanta al
Pla i que el permís no arriba o no es dóna. Ja ballam! Dia 15 de setembre, què feim?, quin Pla
aplicam?, quin projecte aplicam?; jo crec que, d’alguna manera, amb l’aprovació d’aquesta
moció el que s’aconsegueix és donar una seguretat, i no estic pensant només en aquesta escola, estic pensant en totes les escoles del municipi que, d’alguna manera, participin de projectes semblants. Açò és tot.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Cap problema. Si així ho troben, donam el suport públic i institucional a aquest projecte; i, en tot cas, jo també vull agrair que hagin fet aquesta proposta i que
va en el mateix sentit que la que nosaltres ja havíem fet en el mes de juliol. Vull dir que cap inconvenient, tot el que sigui vetllar per la innovació i la autonomia del centre, aquí ens hi trobarem tots.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació.
12. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'accés a la informació i
gestions municipals (Exp. SG3216MC0024)
Prèvia presentació, per part del Sr. Tutzó, de l’esmena a la proposta d’acord de la proposta presentada pel Grup Municipal del PP relativa a l’accés a la informació i gestions municipals, per
tal que quedi amb la següent redacció, que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació:
1. Valorar la possibilitat d'ampliar l'horari d'atenció al públic de l’OAC, prèvia reunió de Mesa de
Negociació o Mesa Paritària, segons correspongui, i refrendar i consensuar possible acord posteriorment a la Junta de Portaveus.
2. Tractar en el grup de treball de Transparència, on hi ha representació dels grups polítics que formen el consistori, el fet d'establir uns protocols d'accés a la informació municipal, una vegada entrada en vigor la nova llei sobre l'administració electrònica, sempre comptant amb el vistiplau del
responsable de seguretat informàtica i amb els informes favorables dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament, per tal de mantenir el respecte absolut cap a les lleis de seguretat d'accés a la informació,
les lleis de protecció de dades i totes les lleis que siguin d'aplicació a aquests protocols.
El Ple municipal, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la corporació, ACORDA
aprovar la proposta presentada pel Grup Municipal del PP relativa a l’accés a la informació i
gestions municipals que, amb l’esmena anterior incorporada, resta del tenor literal següent:
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“Son varios los plenos en los que tratamos la transparencia y la participación, así como el
acceso a la información, no solamente de los partidos de la oposición sino de los propios
ciudadanos.
En el pasado mes de abril y a propuesta de Partido Popular, el Pleno de esta corporación al
completo se comprometía a seguir avanzando en la tramitación on-line, incorporando nuevos
trámites y estudiando posibilidades de acceso a información de los propios interesados.
Pasan los meses y se acerca la fecha en la que la Administración está obligada a dar un paso
más e implantar la administración electrónica, eliminando gradualmente los trámites en
papel.
La realidad es que las nuevas tecnologías permiten realizar infinidad de gestiones a través de
los denominados smartphone o cualquier equipo informático, desde casa, desde el trabajo y
desde cualquier punto.
Además de mejorar el acceso a la información o la tramitación de cualquier gestión,
consideramos importante ampliar la atención al público de manera presencial. En el
programa electoral del Partido Popular de Mahón para las elecciones de mayo de 2015, nos
comprometíamos a promover la apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano en horarios
de tarde, adaptándose así a los horarios europeos y facilitando gestiones presenciales a
cualquier ciudadano.
En Menorca, uno de los ayuntamientos pionero en la aplicación de las NNTT y la eliminación
del papel es el Ayuntamiento de Alaior. En los últimos meses hemos podido ver en la prensa
que se abrirán las oficinas de atención al público los jueves por la tarde, permitiendo a los
ciudadanos hacer gestiones coincidiendo que es el día que también abren los bancos, por
ejemplo, y también que es el único municipio donde la oposición tiene acceso al sistema de
control de registros de entrada y salida, así como a los decretos y contratos.
Considerando que Mahón debería dar un paso más en este sentido y que el ejemplo está muy
cerca, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno de la corporación la siguiente
propuesta:
1. Valorar la posibilidad de ampliar el horario de atención al público de la OAC, previa reunión
de Mesa de Negociación o Mesa Paritaria, según corresponda, y refrendar y consensuar
posible acuerdo posteriormente en la Junta de Portavoces.
2. Tratar en el grupo de trabajo de Transparencia, donde hay representación de los grupos
políticos que forman el consistorio, el hecho de establecer unos protocolos de acceso a la
información municipal, una vez entrada en vigor la nueva ley sobre administración
electrónica, siempre contando con el visto bueno del responsable de seguridad informática y
con los informes favorables de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, con tal de mantener
el respeto absoluto hacia las leyes de seguridad de acceso a la información, las leyes de
protección de datos y todas las leyes que sean de aplicación a estos protocolos.“
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La Sra. Noval 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: Com tots vostès saben, nosaltres som fervents impulsors de tot tipus de
millores que puguin aportar les noves tecnologies. Tan impulsors que hem presentat unes
quantes mocions que han estat aprovades pel Ple de l’Ajuntament, però que crec que les
presentam més ràpidament del que l’Ajuntament les pot digerir; per aquest motiu, no n’hem
presentat més. Veiem que a l’Ajuntament hi ha molt bona intenció, però, a nivell executiu, és
bastant complicat posar les coses en marxa. Dic açò des del punt de vista constructiu, atès
que són mocions que crec que en algun moment durem a terme, perquè van ser aprovades
pel Ple i són interessants; coses com les que ha comentat la Sra. Noval quant a consultes
ciutadanes, diversos punts que afecten temes de participació; i, quant a la Llei de
transparència, no basta que diguin que ara tenim el portal de transparència, com així exigeix
la llei, perquè això és cobrir un poc l’expedient; com he dit en altres tantes intervencions, el
portal de transparència no pot ser simplement una enumeració dels pdf, un embull de dades
difícilment digerible per al ciutadà, només per cobrir l’expedient. Jo som conscient de la
dificultat de la tasca, no estic dient que tengui una solució fàcil o que sigui una cosa que sigui
solucionable demà. Nosaltres hem presentat una proposta, un equip de treball que vam
intentar posar en marxa amb el Sr. Tutzó, amb qui ens vam reunir un dia; jo li vaig donar
possibles eines de com s’està duent aquesta tasca a diferents ajuntaments que jo crec que
són pioners i que són referents per al que nosaltres hauríem de voler aconseguir; però bé, el
procés sembla ser que és ardu i crec que, al final, tal vegada tenim problemes on no n’hi
hauria d’haver tants; al final, la voluntat sabem que és avançar i si, en un moment donat,
decidim que hem de posar en marxa una proposta i se li dedica temps, doncs crec que no ha
de ser tan complicat. Quant a la moció del Partit Popular, ens sembla molt bé el tema del
canvi d’horari; simplement crec que hauríem de rallar de quin serà el seu impacte en el
pressupost i de com podem assumir aquest canvi; imagin que açò suposarà un sobrecost i,
evidentment, quant al que és l’accés al sistema d’expedients, doncs a dia d’avui sembla un
poc dantesc que seguim fent feina amb paper, perquè és una falta de productivitat, eficiència
i poc ecològic. La proposta ens sembla bé i la votarem a favor.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Davant d’una moció que es presenta en positiu, després veiem que el
to que empra el Partit Popular per expressar les opinions dins el torn d’intervencions no té de
positiu absolutament res. La veritat és que, a mi, em causa pena açò, perquè, clar, pensava
que volíem rallar aquí de dues propostes d’acord i, al final, traiem temes amb un to que trob
bastant innecessari. Han dit, tant un com l’altre, que només complim l’expedient, però és que,
abans, ni l’expedient es complia; quan vam arribar nosaltres a l’Ajuntament de Maó, la
transparència era totalment nul·la; i nosaltres hem hagut d’engegar de zero tot el tema del
portal de transparència. Vostès diuen que han d’aparèixer sous, personal de confiança,
agenda de l’alcaldessa, pressupost, liquidacions, informes d’Intervenció, reunions
informatives, i tot açò apareix al portal de transparència, cosa que no apareixia abans; és a dir:
menysprear la feina feta és fàcil, però és bastant injust. Després, el programa del PP no anava
gaire enfora, quant al programa que m’acaba de llegir, Sra. Noval, quant a transparència; és a
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dir: l’objectiu no és tan enfora, les maneres d’expressar-ho, sens dubte, sí. Al Sr. Spitzer, ja li he
explicat vàries vegades que s’està implementant l’Administració electrònica; ho estem fent a
través de SILME, juntament amb tots els ajuntaments, excepte l’Ajuntament d’Alaior, que ara
sembla que és un exemple a seguir; nosaltres estem amb SILME i amb els altres ajuntaments,
intentant implementar una Administració electrònica comuna, amb un programa comú, fet
que és importantíssim en una illa tan petita com Menorca. L’Ajuntament d’Alaior s’ha
mantingut al marge, no ho critic, està totalment en el seu dret, però jo crec que el que és
positiu és el que feim nosaltres, no l’exemple que vostès em posen com a exemple a seguir.
No és que sigui un procés complicat, és un procés faraònic, el tema de l’Administració
electrònica. Tenc moltíssima gent implicada en aquest tema, SILME té tot el seu equip
implicat quant a aquest tema, tots els ajuntaments de Menorca estan implicats quant a
aquest tema; i estem fent moltíssima feina per intentar posar-ho en marxa la setmana que ve.
Les eines que vostè, Sr. Spitzer, sempre m’anomena per millorar el portal de transparència
que té l’Ajuntament de Maó, portal que no tenia abans, han de ser compatibles amb aquest
tipus de programa. Vostè, Sr. Spitzer, coneix molt el tema de la informàtica, la veritat és que jo
no, li he de reconèixer que jo no vénc del món de la informàtica i jo crec fermament i confii
plenament en tots els tècnics de la casa i en els tècnics de SILME, i crec que estan fent les
passes correctes. Podria ser més ràpid? No ho sé.
La veritat, ho pos en dubte, que pogués ser més ràpid, però estem en açò; li assegur, Sr.
Spitzer, que estem en açò. Quant a la moció en si, jo els he entregat, fa unes hores, un nou
text de la proposta d’acord de la proposta, per tal que els seus dos punts siguin una mica més
acurats. El tema de l’ampliació horària jo el transcriuria com: Valorar la possibilitat d'ampliar
l'horari d'atenció al públic de l’OAC, prèvia reunió de Mesa de Negociació o Mesa Paritària, segons
correspongui, i refrendar i consensuar possible acord posteriorment a la Junta de Portaveus.
Evidentment, jo voldria que aquest acord, si es pren, fos de tota la Corporació en conjunt,
perquè no sigui motiu de canvi abans o després. També he de dir que sembla un poc
contradictori el fet d’ampliar l’horari presencial per al registre d’entrada i de presentació de
documents, com diuen vostès a la moció, perquè ara, amb l’administració electrònica, aquest
horari de registre s’amplia a 8760 hores anuals, no a les 4 hores dels dijous, perquè estem
dient que el registre d’entrada es podrà fer des de casa; és a dir, que qualsevol persona, des
de ca seva, prèvia identificació a través de la carpeta ciutadana o del sistema que pertoqui,
podrà fer tràmits amb l’Administració a qualsevol moment del dia, a qualsevol hora, qualsevol
dia; és a dir: ampliar horari d’atenció al públic pot ser positiu, però ho volem valorar i ho
volem valorar amb vostès; d’entrada, sembla un poc contradictori; però no passa res, es pot
valorar. Quant a l’accés al sistema de control d’expedients, aquí confonen vostès
transparència, participació, informació; ho confonen tot. Ho confonen expressament, volen
confondre el ciutadà, volen fer veure que nosaltres no volem informar, o que no els volem
donar informació a vostès, per menyscabar la seva labor. Açò no és cert, i vostès saben que no
és cert. Vostè, Sra. Noval, ho ha dit, i sap que no és cert, perquè nosaltres feim exactament el
que marca el ROM. Les lleis no són per saltar-se-les, les lleis són per complir-les, i n’hi ha, de
lleis, que no m’agraden, els assegur que hi ha moltes lleis que me saltaria, perquè no
m’agraden, però les he de complir; i, a mi, em sembla que les complim escrupolosament,
escrupolosament. El Reglament orgànic municipal, molt particularment el seu article 22,
regula el dret d’accés a la informació municipal per part dels membres de la corporació,
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distingint entre l’obtenció d’informació de lliure accés per als ciutadans, la dels assumptes
que hagin de ser tractats per un òrgan col·legiat del qual es formi part i les resolucions i
acords dels òrgans municipals que no requeriran d’autorització expressa per a la seva
consulta; d’altra banda, la informació haurà de ser demanada per escrit. Hi ha un article sencer
de dues pàgines que explica la manera de fer ús d’aquesta informació. Aquesta regulació
garanteix el dret de la informació de tots els membres de la corporació, a la qual hem de
atenir-nos per fer-ho legal; després, hi ha altres lleis: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’esquema nacional de seguretat, Reial
decret 3/2012; hi ha multitud de normativa. No es tracta que la informació no surti, es tracta
de protegir la informació que el ciutadà ens dóna; el ciutadà confia en nosaltres, nosaltres
som l’Administració, no podem defraudar; no podem jugar amb el tema de la informació. La
informació ha d’estar salvaguardada, perquè ells confien en nosaltres, i açò és el que crec que
estem fent. Ara bé, òbviament, la implantació de l’Administració electrònica possibilitarà que
l’accés i la gestió de la informació es facin de forma electrònica, però s’han de seguir els
protocols establerts. Per açò, jo proposava fer una esmena, també, quant al segon punt de la
proposta d’acord de la proposta, amb el següent text: “Tractar en el grup de treball de
Transparència, on hi ha representació dels grups polítics que formen el consistori, el fet
d'establir uns protocols d'accés a la informació municipal, una vegada entrada en vigor la
nova Llei sobre l'Administració electrònica, sempre comptant amb el vistiplau del responsable
de seguretat informàtica i amb els informes favorables dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament,
per tal de mantenir el respecte absolut cap a les lleis de seguretat d'accés a la informació, les
lleis de protecció de dades i totes les lleis que siguin d'aplicació a aquests protocols”.
Aquestes són les meves dues propostes d’esmena, perquè molt bona moció damunt el paper,
després la intervenció ha estat molt diferent. Una moció que crec molt interessant que tiri
endavant.
SR. SPITZER DE C.Me: Diversos punts. En primer lloc, Sr. Tutzó, quan he dit allò de ‘cobrir
l’expedient’ no ho he dit amb to negatiu, sinó en el sentit que no hem de ser conformistes; i
quan vostè, Sr. Tutzó, diu que estem esperant que l’Administració insular prengui cartes
quant a l’assumpte, doncs, perdoni’m, si no m’agrada la resposta. Rallant d’Administració
electrònica, evidentment, estem rallant d’un tema molt ampli; però, precisament, una de les
coses que l’Administració electrònica ens permet és que els ajuntaments, després, siguin
independents en la manera que vulguin presentar i mostrar aquesta informació.
Completament diferent és el que diu la llei en l’àmbit d’Administració electrònica i de com
s’han de captar i emmagatzemar aquestes dades; tot el que fa referència a pressupostos
participatius, a com donam a entendre aquesta informació a la gent, és matèria a part; açò és
una cosa que, després, nosaltres, de forma municipal, haurem d’escometre d’una
determinada manera, quan tinguem accés a aquest repositori de dades, una vegada estigui
unificat a escala insular, que, evidentment, és l’única manera de fer-ho; no podem pretendre
fer certs desenvolupaments i certs canvis a escala només d’aquest ajuntament, perquè és un
despropòsit; però, després, com ens dirigirem als nostres ciutadans sí que és una cosa de la
qual haurem de preocupar-nos nosaltres; i, precisament, l’Administració electrònica ens
permetrà que nosaltres puguem digerir aquesta informació. Quan jo li presentava solucions,
Sr. Tutzó, li deia que “en aquests ajuntaments ho fan així”, en cap moment li he dit que hem
d’implantar aquesta eina al nostre ajuntament. Jo l’únic que he fet ha estat aportar idees, que
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crec que és el que fa falta. Si nosaltres aportam idees i la resposta és: “bé, no escoltarem, no
tindrem en compte aquestes idees, esperarem a veure que ens diuen a escala insular”, doncs
bé, perdoni’m si no m’agrada la resposta, Sr. Tutzó. És així de senzill. Després em mirava a mi,
Sr. Tutzó, amb el tema dels horaris, i no és la meva moció; jo estic completament d’acord amb
vostè que 24 hores en línia és molt millor que 2 hores més durant el capvespre, i costa menys.
Si s’han de posar més recursos en alguna cosa, millor posar-los, evidentment, on hagin de ser
més productius. Nosaltres consideram que aquesta és una moció positiva, i no entram en el
tema del to. Consideram que la nostra intervenció ha estat completament pràctica. Crec que
sap molt bé quina és la meva postura al respecte, Sr. Tutzó; simplement, no em val que
l’excusa sigui: ‘doncs bé, esperarem a veure què es fa a escala insular i, després, ja veurem’,
perquè sempre anam retardant el tema i, evidentment, llavors 4 anys no donen per a res.
SRA NOVAL DEL PP: Sembla ser que hauré de canviar el meu to, perquè em sap greu que
s’hagin vist ofesos, solament i exclusivament, per haver donat lectura al capítol del programa
electoral d’Ara Maó. Tal vegada és que tot el que es prometia, lògicament, és difícil que es
materialitzi. Quan jo donava lectura a aquest capítol, no estava criticant que molts de punts
estiguin sense complir, o que alguns s’hagin pogut complir, sinó que, de tot un paquet que es
pot prometre en campanya, la veritat és que, a l’hora de posar-ho en marxa, és complicat
instaurar determinats tràmits. Vostè, Sr. Tutzó, reitera que estan fent feina en açò, però,
certament, no sabem què s’està fent, ni quan s’està fent, ni com, perquè rallen d’aquest grup
de transparència i participació i, certament, només s’ha reunit una vegada en 14 mesos que
duim de govern, igual que molts altres grups de feina que s’han acordat constituir i que no
han acabat d’arrancar o d’establir una periodicitat quant a les seves sessions. També fa
referència, Sr. Tutzó, al fet que vostès parteixen de zero, perquè no n’hi havia abans. Jo
pensava que a vostès no els agradava allò de l’herència rebuda, però veig que, en alguns
casos, sí. Alaior ara sembla que és l’exemple, quan està al marge de totes les negociacions
amb el Consell Insular, doncs, està clar, perquè l’Ajuntament d’Alaior, en el seu moment, va
decidir apostar per aquests tipus de tràmits i de transparència i de participació; i, d’alguna
manera, va iniciar el seu camí en solitari per poder avançar; i, de fet, no es reuneix amb
aquests grups, perquè empra altres programes diferents dels que té SILME. Què és positiu o
què és negatiu?; supòs que cada ajuntament valora el que considera millor en el moment en
què es troba. Imagin, com tots estem d’acord, que una cosa en grup, a escala de tots els
ajuntaments, és positiu, sempre que no siguem ostatges del que facin els altres ajuntaments i
anem més poc a poc del que ens agradaria, perquè els altres ajuntaments no tenguin
personal, recursos o el que sigui. Entenc que, en aquest sentit, Alaior va apostar per aquests
tipus de tràmits i aquesta gestió, va sortir fora del programa de SILME; i, per açò, crec que
també han avançat. Lògicament, crec que s’ha de seguir treballant en aquest grup, però Maó
necessita donar resposta a moltes qüestions, i tal vegada molt abans que altres municipis
amb menor nombre d’habitants o, fins i tot, menors gestions quant a volum anual. Quant a
les dues propostes de modificació, ja li hem manifestat, Sr. Tutzó, que hi estem d’acord i que
no tenim cap problema d’acceptar la modificació d’aquests punts d’acord; de fet, crec que el
que és l’objectiu i l’interès de tots és el fet de millorar en totes aquestes qüestions.
M’agradaria insistir-hi, i no compartesc, Sr. Tutzó, que posi en dubte el tema relatiu a
l’obertura de l’OAC durant 4 hores en horari de capvespre i que ho compari amb el número
d’hores que es pot accedir a l’Administració en línia, atès que hi ha una franja important de
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persones, gent major inclosa, que no realitzen tràmits en línia, perquè no tenen o no saben fer
servir un ordinador o un smartphone; tal vegada aquesta gent es podria desplaçar a
l’Ajuntament i disposar d’un ordinador per fer aquests tràmits en línia, o que se’ls ajudés a ferlos; però, per fer-ho, cal tenir l’oficina oberta; i per açò proposam la seva obertura durant 4
hores, en horari de capvespre, els dijous. Quant al segon punt, en el qual rallava, Sr. Tutzó, del
fet que la informació que manejam és dels ciutadans i que no podem defraudar-los, que ha
d’estar salvaguardada, etc., etc., li diré, per si no ho sap, que SILME pot fraccionar la
informació que es facilita a cada perfil d’usuari. És a dir, l’exemple és clar, moltíssimes àrees de
l’Ajuntament, millor dit, no totes les àrees de l’Ajuntament tenen accés a la mateixa
informació, ni poden veure les mateixes dades; per tant, el que hem sol·licitat, en aquest
sentit, és que, amb el filtre que vostès considerin, tota la informació —que no negam que
se’ns dóna, en cap moment ho he dit— es pugui consultar a través de l’ordinador o a través
d’un smartphone o del que sigui. Reiter, perquè quedi clar, que no se’ns prohibeix o se’ns
dificulta l’accés a la informació, ni molt menys; ja ho hem dit, i el company Sr. Spitzer també
ho ha comentat que es fa, sobretot, en paper; feim aquesta proposta perquè creiem que és
important eliminar els tràmits en paper; ja hem dit en moltes ocasions que estem oberts al fet
que les actes de comissions o del Ple mateix es puguin enviar per correu electrònic, sense
necessitat d’imprimir les 21 còpies corresponents; per tant, crec que estem tots en la mateixa
línia. Jo vull recordar que nosaltres sí que vam iniciar un camí important quant a la tramitació
en línia; i, des del primer dia, s’ha sol·licitat que es continuï aquest treball. Reiter que estem
d’acord amb les propostes de canvi dels punts que ens han passat, però sí que crec que ja no
solament s’ha de predicar, sinó que cal practicar i posar en marxa o desenvolupar aquesta
voluntat política que, quan n’hi ha, hi ha viabilitat per dur a terme totes les propostes.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Insisteixen en el programa; és evidentíssim que nosaltres volem
complir el programa, són 4 anys de mandat; per tant, crec que hi som a temps, i farem el
màxim possible per complir els nostres compromisos amb la ciutadania. Ha repetit, Sra. Noval,
que l’Ajuntament d’Alaior es va espavilar abans que altres municipis i que ho té tot aclarit. Em
sembla fantàstic. Nosaltres, quan vam entrar aquí, no hi havia res començat. Per tant, si Alaior
va ser tan ràpid, per què no ho van ser vostès, també?; perquè, clar, demanar-me a mi
velocitat quan entres i no trobes res és un poc complicat. Què vam fer?; vam decidir anar en
comú, no depenent, com insinua el Sr. Spitzer, no depenent d’una Administració superior,
com el Consell Insular, sinó juntament amb el Consell Insular, que és molt diferent. És una
eina molt cara, és una eina molt difícil i crec que s’estan fent les passes adequades, juntament
amb els altres, en comú, no ‘depenent de’. Per tant, no vull entrar en més detalls, perquè
aquest tema ja crec que l’hem parlat massa, avui. Jo crec que, amb l’esmena als dos punts de
la proposta d’acord de la proposta, aquests dos punts queden més acurats. Volem valorar la
possibilitat d’ampliar l’horari d’atenció al públic, ho volem parlar entre vostès, nosaltres, les
comissions i les meses de negociació, i no tengui cap dubte, Sra. Noval, que el treball que
farem per tal que l’Administració electrònica arribi als ciutadans serà paral·lel al treball
necessari perquè arribi també als partits polítics, quant a la forma de rebre informació. No vull
entrar en més detalls, perquè, clar, les insinuacions no m’agraden. Només reiterar que
nosaltres feim tot el possible per millorar una transparència que no hi havia, anam de la mà
de les altres administracions, perquè no ens hem trobat res on agafar-nos i crec que anant en
comú arribarem més enfora i millor; evidentment, els perfils d’usuaris, açò és exactament el
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que vull rallar amb vostès: el tema de protocols quant a fluxos d’informació. Els protocols
podrien marcar els perfils d’usuaris que necessitam, cadascú, en el nostre lloc de feina. Jo crec
que ho podem parlar i que arribarem a un acord molt fàcil.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels
21 de la corporació municipal.
Posada la proposta a votació amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per unanimitat dels
21 membres presents, dels 21 de la corporació municipal.
13. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la situació i mesures per a
l'aigua (Exp. SG3216MC0025)
Ante la problemática de la presencia de nitratos en el agua que distribuye el servicio
municipal de aguas, y que lamentablemente viene arrastrándose desde hace tiempo, la
realidad es que desde el Ayuntamiento (y teniendo en cuenta que es una problemática
insular) no se consigue, a pesar de las actuaciones que en este sentido se han realizado, atajar
o encauzar el problema con verdadera eficacia.
Sin embargo y lamentablemente, el grado de alarma, preocupación e inseguridad y,
posteriormente, indignación que esta cuestión genera entre la ciudadanía ha llegado a sus
máximos históricos en nuestro municipio como consecuencia de la irresponsable actuación
del equipo de gobierno que preside la Sra. Juanola cuando, en fecha 2 de agosto de 2016, la
empresa Hidrobal, concesionaria del servicio municipal de agua, ha redactado una carta
firmada por D. Guillermo Carbonero Rodríguez-Carreño, en su condición de gerente de
Hidrobal SAU, en la que califica el agua que su empresa distribuye como NO APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO, añadiendo a continuación que, como consecuencia, no se puede
utilizar el agua para beber o cocinar. Carta que se ha remitido, además, a todos los abonados,
junto con la factura correspondiente.
Son muchas las cuestiones que los ciudadanos de nuestra ciudad se formulan respecto a la
cuestión que nos ocupa, y que pasan por saber:
- Si los dos grupos municipales que conforman el equipo de gobierno son conocedores y
están de acuerdo con la forma de proceder en relación a un tema de tal importancia y
trascendencia ciudadana.
- Si considera la Sra. alcaldesa que la forma de actuar es la más adecuada, dejando en manos
únicamente del gerente de una empresa concesionaria el comunicar a la ciudadanía
situaciones de tal gravedad y trascendencia, cuando el Ayuntamiento tiene la responsabilidad
y competencia del suministro de agua potable entre la población.
- Si ante un hecho de la gravedad que nos ocupa no debería haberse informado cuanto
menos en las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad y municipio (por no incluir las
lenguas de otros consumidores), atendiendo a la gravedad de la comunicación.
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Si la comunicación obedece a una situación verdaderamente grave y alarmante (en cuyo caso
la dejación de responsabilidades del equipo de gobierno es manifiesta y su falta de
actuaciones ante una cuestión que afecta a la salud pública es merecedora de
responsabilidades penales) o, en caso contrario, y esperamos que así se nos aclare, si su
actuación obedece a otros intereses como posibles recomendaciones de carácter jurídicolegal, por parte de la empresa concesionaria, en evitación de posibles responsabilidades, una
intención de reducir el consumo de agua, cuando todos sabemos que el consumo doméstico
es notoriamente reducido en comparación con el consumo total o si puede obedecer a la
fijación casi obsesiva sobre este tema por parte de algún miembro responsable del equipo de
gobierno municipal.
Las consecuencias de toda esta situación han provocado, preocupación, temores, inseguridad
y desinformación, y molestias, con un importante incremento de consumo de agua envasada,
la aparición de múltiples ofertas comerciales de análisis del agua en los domicilios y la
posterior instalación de equipos de depuración (con el efecto colateral que estos equipos
provocan, de desechar dos terceras partes del agua que tratan), provocando con ello un
nuevo incremento del consumo, a la par que un importante coste económico para los
ciudadanos.
Si todo ello no fuera suficiente, y tras haber generado la situación de preocupación y
desorientación entre los ciudadanos, en los últimos días hemos tenido conocimiento de una
reunión a la que asistió el Sr. Vicenç Tur, en su condición de alcalde accidental (la Sra. Juanola
se encontraba, una vez más, de vacaciones, algo bastante habitual en los últimos tiempos), en
la que se anunciaba, por la posible situación de sequía, la intención de incrementar las tarifas
de agua, aplicando fórmulas progresivas de penalización sobre el consumo, lo que ha sido la
gota que colmó el vaso y ha provocado un alto grado de indignación ciudadana.
Ante esta situación, en la que, según nuestra opinión, la Sra. Conxa Juanola y su equipo de
gobierno han actuado con total falta de prudencia, responsabilidad y liderazgo, es por lo que
presentamos las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que la Sra. Conxa Juanola comparezca ante los medios de comunicación para ofrecer a la
ciudadanía toda la información de que dispone, así como cuantas explicaciones sean precisas,
para tener a la población total y debidamente informada, tanto de la situación y evolución,
como de las medidas municipales que el equipo de gobierno de la Sra. Juanola piensa aplicar
para solventar la misma a corto, medio y largo plazo.
2. Que esta información se repita con carácter quincenal mientras se mantenga la actual
situación, al objeto de que la población tenga la información completa de cómo evoluciona la
grave problemática que nos ocupa.
3. Que, ante el incumplimiento de las competencias municipales en suministro de agua
potable a los ciudadanos, y el consecuente perjuicio económico que esta situación ha
provocado y sigue provocando entre los mahoneses, el Ayuntamiento de Mahón aplique
fórmulas (que, si hay voluntad política, existen) para resarcir a los ciudadanos del incremento
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de gastos que les ha ocasionado, condonando o, cuando menos, bonificando los recibos
municipales de agua mientras se mantenga casuística.
4. Que, ante toda la problemática anteriormente expresada y la deficiente calidad del agua
que el servicio municipal de aguas suministra, el Ayuntamiento de Mahón se comprometa
por pleno ante la ciudadanía a no incrementar las tarifas de agua en tanto en cuanto no
suministre agua potable a los ciudadanos, no tan sólo dentro de los parámetros legales, sino
también con el mínimo de calidad que los ciudadanos merecen.
El Sr. Aínsa explica la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Està clar que la moció ve derivada de la desafortunada gestió que hi
hagut quant a les darreres dades de la composició de l’aigua. Sr. Tutzó, dic que ha estat
desafortunada, no ho he insinuat, crec que no solec insinuar les coses, sempre les solec dir. Jo
crec que, a mi, no se’m pot dir que no digui les coses clares. Precisament, és una cosa que, en
aquests plens, genera bastanta frustració i un poc d’ansietat veure com perdem temps en si
un va fer açò o ho va fer l’altre; realment, en els torns de paraula hi ha poc temps per a les
coses que són eminentment pràctiques, que, per a mi, són les que hauríem de debatre . Dit
açò, des del meu punt de vista m’agradaria dividir el debat en diferents punts. Primer, posar
en perspectiva la informació, perquè els ciutadans tenguin clar que, desgraciadament, açò no
ha estat una situació excepcional, sinó que és una cosa que ha ocorregut al llarg del temps;
possiblement abans no hi havia hagut informació; per tant, no s’havia generat l’alarma;
evidentment, és important veure com es transmetrà aquesta informació, i estic d’acord que hi
hauria d’haver hagut una actuació ràpida, per intentar corregir una informació que la
ciutadania va percebre com alarmant, quan realment és una cosa que, desgraciadament, no
és fora de l’habitual. Després hauríem de definir les passes que durem a terme per a una
solució a mitjà-llarg termini del problema d’aqüífers, que, al final, és el problema que tenim,
perquè sempre es parla que és una prioritat, però, realment, és una prioritat en la que no
s’avança gens. Després, un dels punts que em sembla interessant, i que està a la moció del
Partit Popular, és com es rescabalarà els ciutadans que estan privats d’un dret fonamental
com l’aigua; i creiem que és interessant l’estudi d’una via de compensació als ciutadans, ja
que no estem fent bé la nostra feina. Realment, si estem en aquesta situació és perquè
nosaltres no estem fent bé la nostra feina, i crec que els ciutadans no en tenen la culpa. Com
he dit abans, nosaltres no creiem que s’hagin de cercar culpables i entrar en debats estèrils
quant a qui ha d’entonar el mea culpa i responsabilitats penals; és a dir, creiem que és una
cosa que, simplement, està afegint renou a la discussió important, que és cercar una solució al
problema; és a dir, no entram al renou de fons. Evidentment, el plantejament de tarifes
progressives, en un escenari on es pretén cobrar a preu d’aigua potable una cosa que no és
aigua potable, en aquest moment, ens sembla que, evidentment, hauria de quedar aparcat
fins que cerquem solucions al problema actual.
SRA. ALCALDESSA: La problemàtica dels nitrats no és nova, ja s’ha dit, ni a Maó, ni a Menorca, i
ve provocada per la combinació de contaminacions orgàniques i intenses extraccions d’aigua
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a l’aqüífer. Des de l’any 2005, es van detectar a Maó importants concentracions de nitrats, es
va fer pública la situació, tot i que, no sabem a partir de quan existia el problema. Els nivells de
nitrats han anat oscil·lant per damunt o per davall del que marca Sanitat, en funció del règim
de pluges i altres extrems. L’ús abusiu de nitrats en agricultura, residus orgànics animals no
gestionats i falta de clavegueram a molts de nuclis de Menorca han anat contaminat les
reserves hídriques subterrànies; i si, a açò, s’hi suma el fet que durant dècades s’ha extret més
aigua de la que entra als aqüífers, l’agricultura de regadius extensos, l’augment de població
fixa i estacional, i l’ús abusiu que es fa en alguns casos, el resultat és que aquest problema va
creixent any rere any. A menys aigua, més concentració de nitrats. A part de l’extracció
abusiva, tenim un problema de contaminació a escala insular, que requereix d’una visió
integral i polítiques a escala autonòmica i insular, algunes ja en marxa, per evitar que
augmenti. L’any 2008 es van començar a publicar les analítiques mensuals d’aigua a la web
municipal i es va emetre una carta als usuaris, informant sobre la situació. L’actual situació de
presequera, d’alerta per sequera, ha agreujat el problema. Quant a la moció del Partit Popular,
que el Sr. Aínsa no ha llegit, n’ha fet una interpretació, jo recoman que la llegeixin, perquè és
una moció absolutament demagògica i amb molt mal intencionades insinuacions, que diuen
molt poc de la persona que l’ha redactat i del grup, també, per extensió; realment inclou
paraules bastant desagradables, freguen l’insult i la mala educació, insinuen coses que són
mentida, com, per exemple, que estic sempre de vacances; “i, una vegada més, com és
habitual, estava de vacances en aquest moment”; per tant, recoman, per favor, que llegeixin
les mocions i les preguntes que fa el Partit Popular que no responen, moltes vegades,
després, al que es diu aquí; efectivament, estan penjades a la web municipal. En relació a tota
l’exposició que ha fet el Sr. Aínsa i a allò que ha propiciat aquesta crisi, que és el comunicat,
segurament no saben, tot i que ho haurien de saber, i jo crec que sí que en són conscients,
perquè després ho podrem veure, que l’empresa concessionària del servei d’aigua, i també
l’Ajuntament, estan obligats a comunicar als usuaris qualsevol paràmetre superior al que
marca la normativa de la Conselleria de la Salut del Govern Balear; es pot matisar, tal vegada,
però estan obligats a informar que l’aigua és no apta quan sobrepassa els 50 mil·ligrams, però
jo crec que el que interessa als ciutadans és el que feim i el que farem, no el que està
encaminat, no el que vam dir que faríem i no hem fet; el que farem i el que estem fent. Què ha
fet l’Ajuntament?; des que vam posar en marxa l’Agenda Local, ja havíem decidit que l’anàlisi
d’aquest problema era un dels temes més importants en els quals fer feina; i, per açò, vam
contractar un servei extern només per dur endavant aquesta feina d’anàlisi i propostes
concretes, perquè, per a nosaltres, és una prioritat; i, per cert, dijous passat va tenir lloc la
segona explicació de l’Agenda Local amb el treball aquest d’aigua, i vam comparèixer per
poder explicar quina era la situació, a part de tota la feina que s’havia fet anterior, i jo crec que
no els devia interessar, Sr. Aínsa, perquè no hi havia ningú del seu grup. Què hem fet, a escala
insular?: a la primera o la segona reunió del Consorci de Residus i Energia, vam proposar
incorporar el tema de l’aigua en aquest Consorci, i s’estan modificant els seus estatuts per
abordar aquest problema a escala insular, perquè és un problema que no és d’un municipi,
afecta tot Menorca, Balears i Europa, en general, i tot el món; però, en el cas de Menorca,
l’aigua s’incorporarà dins el Consorci de Residus i Energia, per analitzar aquests problemes i
abordar les polítiques amb visió insular. Hem signat un preacord d’una proposta que fa el
Consell Insular, de comunitat d’usuaris, per tal de poder tenir aquesta visió insular d’una
manera molt més propera i poder contrarestar polítiques que, moltes vegades, a escala de
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Balears, no tenen en compte les circumstàncies i peculiaritats de la nostra illa. Açò també està
fet. Quant al subministrament, i per respondre al problema amb què ens trobàvem, que era el
de sobrepassar els mil·ligrams que marca la llei, estem impulsant una sèrie de mesures, tant
per fer front a la urgència de la potabilitat de l’aigua, com per abordar les causes en el seu
origen. Des que vam analitzar aquesta problemàtica, un dels objectius principals era actuar
amb la població més feble, els infants. A les escoles, es van repartir dispensadors dia 12, el
primer dia d’escola, per tenir aigua per beure, i ja s’han encomanat per a la seva instal·lació
plantes de tractament d’osmosi inversa per a les fonts dels patis; s’estan començant a
instal·lar, no és un desideratum; s’actua en primera instància a les escoles públiques, però a les
concertades, també, perquè els infants són infants tant a una escola, com a una altra;
s’instal·laran, també, a les dues cuines que donen servei de menjador; i, mentre s’estan
instal·lant, s’ha subministrat aigua envasada per cuinar, per assegurar que açò no és un
problema amb aquests col·lectius més febles. En el Poliesportiu també està en marxa l’acció
d’instal·lar una font d’aquest tipus, i es preveu que s’instal·lin també a les places a les quals
encara hi ha fonts públiques. Començarem per la barriada de les Tanques del Carme, perquè
penssm que hi ha una part de població associada al local de Càritas que s’acosta a aquest
local per cercar aliments i, per tant, tindrà també aquesta opció de tenir aigua, una font al
carrer, no dins el recinte de Càritas, però sí lligada a aquesta barriada i, sobretot, per a aquests
col·lectius més febles; però en farem més, en farem a totes les places que sigui possible. S’ha
editat un tríptic informatiu sobre els nitrats, que es presentarà a la Fira de Medi Ambient que
comença aquesta setmana, precisament per explicar, matisar i que la gent tengui tota la
informació d’una manera com més didàctica millor. Quant a consum, hem fet un inventari
d’aljubs i de la seva situació, per a l’aprofitament d’aigua per a usos urbans. Tenim una sèrie
de dipòsits públics que resulta que no s’havien aprofitat fins ara. Ha estat realment una
sorpresa el fet de trobar una sèrie d’instal·lacions d’aquest tipus; n’hi ha una al parc de ses
Rodees, d’una obra de l’any 2011, que no s’ha emprat mai; al quarter de Santiago hem
descobert un pou i una cisterna de la qual, en aquests moments, efectivament s’extreu aigua
per fer net; hi ha un dipòsit a l’escola Verge de Gràcia i també hi ha tots els safareigs de Sínia
des Cuc i des Freginal, que es poden aprofitar per fer dipòsits tancats per subministrar aigua
per a usos urbans. Des de fa dues setmanes, ja s’empra aigua de Santiago per a neteja, que,
per cert, el fet d’emprar aigua d’un pou de l’escorxador, encara que l’escorxador no sigui
potable, és emprar i extreure més aigua de l’aqüífer, i, per tant, tampoc no serveix com a
solució. Estem negociant amb l’Ajuntament de Sant Lluís la compra d’aigua tractada per a
usos urbans, per si aquesta dels aljubs no basta, i el dipòsit de l’escola Verge de Gràcia ja
s’està adaptant per poder dur l’aigua als wàters de la mateixa escola. Açò són coses concretes
que s’estan fent aquests dies. Quant al Pla de sequera, és cert que fa uns mesos no sabia
ningú que teníem aquest Pla de sequera, i que no ho sapiguéssim nosaltres, que ens hem
incorporat relativament fa poc temps a l’Ajuntament, en certa manera pot ser lògic; però que
no ho sapiguessin vostès, Sr. Aínsa, que han fet 4 anys aquí, és, com a mínim, curiós.
L’Ajuntament de Maó és l’únic municipi de Balears que tenia un Pla pilot contra la sequera
redactat, i que s’hauria d’haver aprovat, i que hagués marcat, si ja l’haguéssim tingut aprovat,
tota una sèrie d’accions cap a les mesures que tenen com a objectiu anar solucionant aquest
problema. No s’ha aprofitat aquesta feina, és una llàstima, i ara l’està actualitzant una empresa
especialitzada; ja fa dos mesos que hi està fent feina i la idea és dur-lo a aprovació en el Ple
del mes de novembre. Necessitam tenir aquest Pla aprovat per encaminar una sèrie de
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mesures. Ens hem reunit amb Autoritat Portuària per plantejar tot el tema del consum en el
port i hi ha el compromís de cercar sistemes eficients; crea molt de malestar veure com
l’aigua, al port, es fa malbé. Amb Hidrobal hem fet una feina que vam trobar damunt la taula,
de revisió de la contracta, de posada al dia i d’analitzar quines eren les inversions que estaven
pendents i tota una sèrie de temes que no s’havien solucionat en aquests quatre anys. Durant
quasi un any, hem fet una reunió, pràcticament trimestral, per anar solucionant tot aquest
problema; i un dels objectius d’aquestes xerrades és arribar a la reducció de pèrdues del 19 al
10 per cent. Quant a clavegueram, el municipi de Maó té 8 zones sense sanejament; ara fa una
estona hem aprovat l’acord per iniciar el procés per fer els projectes per tal de solucionar
aquest problema. Binixíquer, es Canutells, Binidalí, cala Llonga, Sant Antoni, sa Mesquida, es
Murtar i Llucmaçanes. Sant Antoni, amb un projecte redactat des de fa molts d’anys i
paralitzat. Binidalí, amb una depuradora inoperativa i un projecte d’emissari redactat l’abril de
2001 i paralitzat durant aquests darrers quatre anys; ara ABAQUA, a instàncies de
l’Ajuntament, està redactant la fase final de l’emissari, amb un traçat consensuat amb els
veïns, per poder posar en marxa la depuradora, s’està redactant ja la part final del projecte.
Quant a Llucmaçanes, vam trobar un projecte de sanejament i aigua potable redactat i a
l’espera de la tramitació davant Recursos Hídrics i Medi Ambient; açò és com ho vam trobar
nosaltres en el mes de juny, tot i que s’havia dit als veïns que començarien les obres en el mes
de març de 2015. Va ser una sorpresa, perquè realment els tràmits preceptius no estaven fets.
Ara sí que ja s’han fet els tràmits, i nosaltres, fa un parell de setmanes, vam donar la llicència.
Ara falta que ABAQUA liciti les obres. Començaran en breu. El projecte de sanejament i
d’aigua potable de sa Mesquida i es Murtar s’està redactant en aquests moments, per ser
presentat a l’impost turístic. Està rallat amb el Consell Insular i amb el Govern Balear, i aquest
serà el nostre projecte, que presentarem a l’impost turístic perquè pensam que engloba els
dos problemes: un, l’ambiental, el problema del cicle de l’aigua; i l’altre, de zona turística, que
també s’ha de dignificar. En el 2010, hi havia un projecte elaborat del col·lector separatiu de
pluvials i aigües negres. Estava redactat quan vostès van entrar. L’objectiu era aprofitar les
aigües de pluja cap als aljubs, i ara, en aquest moment, s’està negociant amb el Govern Balear,
juntament amb la petició de depuració terciària per a la depuradora de Maó-es Castell. També
estava pendent. Un projecte elaborat que estava damunt la taula sense que s’hagués fet res.
Desideratum. Un projecte pagat per ABAQUA, i tenc aquí la portada, ho podem veure, i no
s’havia fet res. Tot i que s’havia dit que formava part de la solució, no hi havia cap tràmit fet.
Filtres verds: efectivament, s’havia rallat, a l’anterior legislatura, dels filtres verds. A mi, em
consta que hi havia interès; però el cert és que no se n’havia fet cap, ni s’havia posat fill a
l’agulla. Per primera vegada s’ha aprovat una línia d’ajudes per a filtres verds a particulars i, en
aquests moments, s’està elaborant un vídeo explicatiu de quin és aquest sistema
descentralitzat, perquè el puguin emprar alguns dels particulars que viuen a zones que no
tenen sistema de clavegueram. Per tant, jo crec que aquí el que és important és abordar
decisions i mesures concretes, i posar-les a la pràctica ja, i açò és el que estem fent. Ho vam
començar a fer des del primer dia, i jo crec que totes aquestes mesures eren relativament
senzilles, s’haguessin pogut dur a terme durant aquests anys passats. Quant als grans
projectes, és molt més complicat, però no impossible; s’ha d’anar treballant; però tota una
sèrie de mesures encaminades a reduir el consum i a facilitar el sanejament a zones on no n’hi
ha i a solucionar l’accés de l’aigua potable a la població, eren mesures i són mesures que es
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poden dur a terme d’una manera molt senzilla i que vostès, Sr. Aínsa, no van adoptar.
Nosaltres les hem començat a fer. Jo crec que aquest és el missatge important.
SR. SPITZER DE C.Me: Li agraesc, Sra. alcaldessa, la seva explicació amb dades concretes i pràctiques. També es veritat que moltes d’aquestes accions em semblen molt interessants. No havia vist aquestes mesures a la web municipal; crec que aquest és un tema de comunicacióm i
algun d’aquests assumptes es podrien abordar a la comissió informativa; si almenys aquestes
accions es debatessin a la comissió informativa, tots les podríem conèixer i estar-ne informats;
m’ha agradat molt escoltar molts dels projectes que ha citat, Sra. alcaldessa, que desconeixia, i
els agrairia que fossin un poc més estrictes en aquesta comunicació; tal vegada, al final,
aquest problema de comunicació és el que hi ha hagut amb la ciutadania, i podrien haver evitat tota aquesta part de polèmica, fins a un cert punt moderada; però bé, crec que ha estat un
problema de comunicació. A part d’açò, res a afegir.
SR. AÍNSA DEL PP: M’agradaria diferenciar els dos temes importants d’aquesta moció i del que
hem estat discutint. Amb la seva resposta, Sra. alcaldessa, vostè s’ha dedicat a insinuar, o a dir,
o a dir clarament, que sembla que l’equip de govern anterior no va fer res, cosa que no és
certa. Sra. alcaldessa, i ho pot demanar al seu company Sr. Tur, quatre anys passen molt
ràpidament; l’equip de govern anterior va fer molta feina, es va trobar una situació econòmica
espantosa i grans inversions no es van poden fer, però vam estar fent feina i cercant solucions,
també, quant a aquest tema. Jo no li dic a vostè, Sra. alcaldessa, que no hagin fet res; a més, el
que han fet ho posen a la web. A la web diu tot el que han fet. Li he dit, Sra. alcaldessa, que els
filtres verds els havíem iniciat nosaltres. No és cert el que diu de LIDOM, el projecte aquest del
col·lector, el projecte del segon col·lector que va arribar aquí quan nosaltres entràvem. Un
projecte pagat, subvencionat, pel Ministeri de Medi Ambient; encarregat i pagat. Nosaltres el
vam rebre, el vam analitzar i el vam començar al cap d’un temps a tramitar, però és igual,
perquè açò no és l’important. Miri, podem discutir aquí tot el temps que vulguin quant a si
nosaltres hem fet més feina, menys feina, de si ho hem fet tan malament, si vostès ara ho fan
molt bé, si tenen molt bones intencions... Vostè, Sra. alcaldessa, el que acaba de dir ara és una
tirallonga, i li don l’enhorabona si són capaços de dur a terme totes aquestes coses tan
positives i tan fantàstiques que estan fent. Nosaltres també en vam fer alguna, però açò no
deixa de ser una gran intenció de posar remei a aquest problema que tenim dels nitrats. A mi,
el que m’ha molestat més de les seves paraules, Sra. alcaldessa, sense dubte, i sembla mentida
que vostè tengui al costat, com a primer tinent de batlle el Sr. Tur, és el comentari que ha fet
sobre la situació d’Hidrobal que van trobar; vostè, Sra. alcaldessa, sap perfectament —i, si no
ho sap, el Sr. Tur li ho podrà explicar— que la situació amb Hidrobal ve de fa moltíssims
d’anys enrere. Tots els esforços que nosaltres vam fer durant 4 anys per aclarir aquests
problemes van ser comunicats al Sr. Tur; el Sr. Tur coneixia i estava d’acord amb tots els
tractes als quals nosaltres intentàvem arribar per aclarir una situació que venia des de feia
anys. Ara no em digui, Sra. alcaldessa, que es van trobar amb un problema damunt la taula,
perquè nosaltres no vam fer res. Pens que açò és tenir molt de morro; però vull separar tot açò
del que vertaderament és l’important, i el que jo critic més d’aquesta situació. No sé si fan
bona feina, si tenen molt bones perspectives i han portat a terme moltes coses per corregir
els nitrats; el que jo els qüestion és la gestió d’aquesta carta que va arribar als ciutadans, atès
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que vostès, com a equip de govern, i vostè, Sra. Juanola, com a batllessa, han estat incapaços
de fer una roda de premsa per aclarir als ciutadans la situació i treure’ls preocupació; si vostè,
Sra. alcaldessa, no és capaç de tranquil·litzar els ciutadans quan estan preocupats i reben la
carta que reben, no sé per a què serveix.
SRA. ALCALDESSA: No se li pot treure importància. És un tema apassionant. S’apassiona molt,
Sr. Aínsa, quan diu que no hem fet una bona gestió evitant l’alarma. És que és per estar
alarmats, és que, si se sobrepassen els nitrats que marca la normativa i els ciutadans reben
una carta preceptiva, està clar que és preocupant, és molt preocupant; però, miri, Sr. Aínsa: 15
de juny de 2012, carta destinada a SOREA i a l’ Ajuntament: “Revisats els antecedents de la zona
d’abastament de POIMA, s’ha comprovat que malgrat les mesures correctores aplicades no ha
estat possible mantenir el valor del paràmetre de nitrats per sota dels 50 mil·ligrams, per la qual
cosa, se us requereix, perquè mentre l’aigua continuï presentant l’incompliment, recordeu
periòdicament a la població que, com a mínim, una vegada a l’any, l’aigua que no és apta per al
consum humà no es pot utilitzar per beure, ni per preparar aliments, per tal d’evitar qualsevol risc
per a la salut. Així mateix, heu de presentar en el termini de 6 mesos una proposta d’accions i
mesures”. Es presenten una sèrie de projectes que estaven damunt la taula, i la resposta de
l’Ajuntament, signada per vostè, Sr. Aínsa, diu: “En concret l’aigua subministrada a la xarxa de
POIMA es troba actualment qualificada com a no apta per al seu consum”, però no hi ha cap
comunicació als ciutadans. 31 de juliol de 2012, Malbúger, zona d’abastiment de Malbúger:
“Revisats els antecedents d’aquesta zona d’abastament s’ha comprovat que des de l’entitat
SOREA es va comunicar la situació d’incompliment, però fins a dia d’avui no s’han adoptat cap
tipus de mesures correctores, per açò se us concedeix un termini de 15 dies i mentre l’aigua
continuï presentant l’incompliment heu de recordar periòdicament a la població que, com a
mínim, una vegada a l’any, l’aigua no és apta per al consum humà”. Vostès contesten amb una
sèrie de mesures, de propostes, i diuen: “Qualsevol ciutadà pot consultar la qualitat de l’aigua a
Maó, la qual es presenta actualment com a no apta per al seu consum”, perquè devia estar a la
pàgina web. 20 d’agost de 2012. Llucmaçanes, zona d’abastiment: “Mentre l’aigua continuï
presentant l’incompliment heu de recordar periòdicament a la població, com a mínim una
vegada a l’any, que l’aigua no és apta per al consum humà”. “També qualsevol ciutadà pot
consultar la qualitat de l’aigua a Maó, la qual es presenta actualment com a no apta per al seu
consum”, Sr. Mateu Aínsa, signat el 30 de juliol de 2013: “Mentre l’aigua continuï presentant
incompliment heu de recordar periòdicament a la població” —a la zona d’ abastiment de
Llucmaçanes, també, “que no es pot utilitzar per beure, ni per preparar aliments, per tal d’evitar
qualsevol risc per a la salut”. Aquí crec que hi ha un canvi, em sembla recordar, en la
informació, i diu vostè, Sr. Aínsa: “Mentre que l’aigua subministrada a la xarxa de Llucmaçanes
continuï presentant l’incompliment, procedirem a recordar a la població, una vegada a l’any, que
l’aigua no és apta per al consum humà i que no es pot utilizar per beure ni per preparar aliments”.
30 de juliol de 2013. Zona de Malbúger. “Termini de 10 dies hàbils i heu de recordar
periòdicament a la població, mentre l’aigua continuï presentant l’incompliment, com a mínim
una vegada a l’any, que no és apta per al consum humà”. Vostès ja havien presentat, com una
de les propostes de solució, el fet d’ emprar l’ aigua dessalada de la dessaladora de Ciutadella.
Vostè, Sr. Aínsa, segurament no devia saber que no estava instal·lada la connexió de la
dessaladora —ni cap a Ciutadella ni, per descomptat, de Ciutadella a Maó— i vostè mateix
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diu que: “Pel que fa a la compra d’aigua dessalada en alta, l’informo que aquesta acció no s’ha
pogut portar encara a terme, perquè la dessaladora no es troba operativa”; i diu: “mentre l’aigua
subministrada a la xarxa de Malbúger continuï presentant l’incompliment, procedirem a recordar
a la població una vegada a l’any que l’aigua no és apta per al consum humà, i no es pot utilitzar
per beure, ni per preparar aliments”. N’hi ha més. A mi, tampoc m’agrada fer açò, perquè crec
que és un problema molt greu, que hauríem d’abordar junts, també m’agradaria poder-ho fer,
però és bastant difícil, veient el to de les seves mocions. Mentre vostès van estar en el govern,
de juny de 2011 fins a juny de 2015, aquesta gràfica mostra totes les vegades que els pous
han estat per damunt dels 50 mil·ligrams i no s’ha informat a la població. És clar que els
ciutadans s’alarmen quan reben una carta d’aquestes; i vol, Sr. Aínsa, que sortiguem i diguem
que no passa res, que durant tots aquests anys no s’ha informat d’aquesta situació els
ciutadans. Hem de dir açò? El que hem de fer és feina per anar solucionant aquests temes i fer
un pacte, i en vam rallar a Junta de Portaveus i jo vaig dir: ‘què volen fer, en el tema de
l’aigua?’; anem a rallar d’aigua i abordem el tema, la seva problemàtica per als nostres
ciutadans, des d’un punt de vista de corporació, i arribem a un acord; facem feina per
solucionar aquest tema, que és un tema molt greu. Quasi tots, o molts de nosaltres, tenim fills;
i alguns tenim néts; i jo vull que les meves filles, els meus néts, tenguin aigua bona per beure;
facem feina per aconseguir-ho; se’ls ho va oferir, se’ls va oferir abordar aquest assumpte
conjuntament, i hauríem pogut arribar a pactar quines accions són més urgents, quines són
possibles a curt termini, quines ho són a mitjà termini, quines ho són a llarg termini. Els ho
vam proposar. Jo els vaig dir: què volen fer, amb aquesta moció?; en rallam i cercam
solucions, i deixam de fer demagògia?; però, segurament, si no som capaços a posar-nos
d’acord, n’hi haurà més, perquè és un tema molt greu, que no se solucionarà en dos dies.
Recoman que llegeixin la moció, perquè, quan parlen de transparència, quan parlen de
comunicació, de participació, és molt difícil fer feina amb vostès tal i com les redacten, i el to
amb el que ho fan. No em miri així, Sra. Noval, vostè parla molt de participació, però és molt
difícil treballar amb aquesta actitud que vostès mostren en els seus escrits .
El Sr. Aínsa i el Sr. Spitzer, a l’empara del que disposa l’article 71.1 del ROM demanen un tercer
torn d’intervencions, que és atorgat per la Sra. alcaldessa.
SR. AÍNSA DEL PP: Em sorprèn, Sra. alcaldessa; vostè critica la nostra manera de fer mocions,
d’escriure mocions, de parlar; però vostè no és, precisament, una germaneta de la caritat.
Vostè, Sra. alcaldessa, mostra aquí una sèrie de documents signats per mi, perquè,
evidentment, la Conselleria ens enviava un escrit cada vegada que el pou sobrepassava el 50
mil·ligrams per litre, i nosaltres havíem de contestar; és un escrit-tipus; em sap greu; açò,
desgraciadament, s’ha vingut produint moltes vegades, és així. Vostè, Sra. alcaldessa, diu que
volen fer feina amb nosaltres amb motiu de la moció, quan li he dit abans que amb el Sr.
Rafael Muñoz des del primer dia vam estar disposats a parlar del tema, i no n’hem parlat més.
És més: una vegada que jo vaig demanar al Sr. Muñoz sobre aquesta possibilitat que vam
deixar encaminada —tal vegada no vam deixar coses tancades, però encaminades sí, com
tots els governs, i vostès n’acaben algunes i en rebutgen altres— crec que no havien avançat
gens, com en altres coses, que tampoc s’ha avançat; si el tema era tan greu, més motius que
mai hi havia per fer una roda de premsa urgent i tranquilitzar la població. Jo crec que sí, que
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l’havien de tranquil·litzar, perquè no és un problema nou. Una cosa és que tenguin moltes
ganes i que ho facin tot molt bé i que nosaltres no féssim res, segons vostè, Sra. alcaldessa, i
que tenguin molt bones intencions i posin en marxa moltes mesures; i una altra cosa és que
no informin els ciutadans. Jo crec que la seva gestió en relació a aquesta carta que han rebut
els ciutadans ha estat molt dolenta. És la nostra opinió. Quant a la redacció de la nostra moció,
no sé què és el que tant la molesta, Sra. alcaldessa; vostè, Sra. alcaldessa, ha fet referència al
tema de les vacances, i, certament, vostè té dret a estar de vacances, no passa res, tots tenim
dret a estar de vacances; però si, quan vostè se’n va de vacances, deixa en el seu lloc a un
alcalde accidental, nosaltres consideram que el tema és suficientment important com per fer
una roda de premsa urgent per tal d’informar els ciutadans. Perquè és cert, i ho torn a dir, la
situació dels nitrats als pous de Maó és dolenta, han augmentat dins el darrer any, han
augmentat. Vostè, Sra. alcaldessa, mostrant aquest paper, avui, en el Ple, ha insinuat que la
situació dels nitrats ha empitjorat durant els quatre anys en què nosaltres hem governat. Per
l’amor de Déu! Tots sabem que no té res a veure, res a veure. Després diu que nosaltres tenim
molt males formes i que vostè en té de molt bones, i insinua aquestes coses. Crec que vostès
no havien de consentir que arribés als ciutadans de Maó aquesta comunicació per part
d’Hidrobal, enviada unilateralment, supòs que per complir la llei o no sé molt be per què. Era
l’Ajuntament qui ho havia de comunicar, en tot cas; i aquesta, li agradi més o menys, Sra.
alcaldessa, és la nostra opinió; i, si no li agrada, voti en contra de la moció. Tampoc li agrada la
redacció de la moció que proposa l’adopció de tota una sèrie de compromisos: diu que vostè,
Sra. alcaldessa, comparegui davant la premsa i expliqui als ciutadans, perquè no tenguin
dubtes i mentre açò no barati, tot el que ens ha dit aquí; tot el que ens ha informat, tota
aquesta transparència i dades que ens ha amollat; que ho faci de manera quinzenal; que
s’apliquin fórmules per bonificar part del rebut d’aigua i que hi hagi un compromís per no
pujar el rebut d’aigua, tal i com proposava el conseller del Govern Balear. La redacció no li
agradarà, Sra. alcaldessa, però les 4 propostes que presentem crec que no ofenen ningú i crec
que tampoc són tan disbaratades per tota la tirallonga de coses que vostè ha tingut a bé a dir
en aquest ple.
SR. SPITZER DE C.Me: Ratific el que he dit en el punt anterior. Simplement, em molesta un poc
que el debat estigui sent sobre les formes i sobre la informacióm més que sobre les solucions.
M’hauria agradat que aquest temps hagués estat productiu i no simplement d’atac i
contraatac.
SRA. ALCALDESSA: Passarem a tancar aquest tema. Quant a tots els comentaris que vostè ha
fet darrerament en la seva intervenció, Sr. Aínsa, jo només he de dir: vostès no van informar
de la gravetat del tema.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
ABSTENCIONS: 1 (C.Me)

33
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 27.10.16.

PLE MUNICIPAL, DIA: 29 - 09 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

14. Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE en relació a
la declaració de Maó com a ciutat contrària a l'aplicació de l'Acord transatlàntic de
comerç i inversió (TTIP) (Exp. SG3216MC0026)
L'any 2013 la Comissió Europea va rebre el mandat dels Estats membres de la Unió Europea
(UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) l'Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió
(ATCI, més coneguda com TTIP, per les seves sigles en anglès), presumptament amb la
finalitat d'incrementar el comerç entre la UE i els EUA, reduint les barreres no aranzelàries, i
amb l'objectiu d'aconseguir crear ocupació, creixement econòmic i millora de la
competitivitat.
De llavors ençà, la UE i els EUA negocien, amb una manca important de participació i
transparència, un ampli acord de liberalització de comerç i d'inversions, que representa un
seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de
salut, i anteposa l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l'interès general
i a la petita i mitjana empresa.
La informació sobre les negociacions és molt limitada i la pràctica d'implicar només un
nombre molt petit d'agents per seguir-les és fortament criticada pels municipis, ciutadans,
illes i altres entitats, ja que el resultat d'aquestes negociacions tindrà implicacions importants
per a tots. La filtració del text i les negociacions a través d'altres canals ha posat de manifest
aquest obscurantisme i l'abast de les seves implicacions.
Els governs regionals dins la UE tenen el dret de ser informats sobre la legislació que serà
acordada a l'àmbit europeu i que els afecta, per poder expressar les seves opinions. En tot cas,
aquest ha estat, en les vegades que ha aparegut, un debat silenciat.
La Comissió Europea facilita un accés privilegiat a la documentació de les negociacions als
representants de la indústria, la banca, les associacions empresarials i patronals, i els mercats
financers.
El TTIP proporcionaria un marc legislatiu i jurídic que se situaria per damunt de qualsevol
legislació local, estatal o comunitària. A més, el TTIP pretén debilitar el dret de regular i decidir
sobre les condicions de vida i el model social dels Estats membres de la UE.
En cas de conflictes entre els inversors i l'Estat, un instrument de dret internacional públic
conegut com ISDS, o la seva versió europea ICS, contemplat al Tractat, donarà peu perquè un
tribunal privat d'arbitratge, que en moltes ocasions tindrà conflictes d'interessos, serà el que
haurà de decidir competències en relació amb les compensacions econòmiques dels estats
inversors sempre que aquells apliquin certes mesures (com ara l'augment en estàndards de la
protecció del medi ambient) o que redueixin els beneficis futurs d'una campanya. Les
decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser apel·lades.
Entre altres objectius, el TTIP persegueix una liberalització preocupant dels serveis públics i
l'obertura de prestació d'aquests a les ETN (empreses transnaccionals), cosa que podria posar
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en perill tots els serveis públics i les compres públiques, en tots els nivells de poder, així com
l'habilitat dels representants elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals i
promocionar la indústria, l'ocupació i les iniciatives locals.
Aquestes estructures no democràtiques amenacen de rebaixar importants normes i regles
dissenyades per a la protecció dels interessos públics, o prohibir futures millores,
independentment de la seva necessitat i del mandat públic.
Tot el que ha estat referit en els paràgrafs anteriors també afecta i va en contra dels interessos
de les entitats locals, com és el cas del nostre ajuntament, que perd capacitat de poder fer
polítiques o d'establir eines per a la protecció del comerç o de l'economia local, o bé del
model econòmic que volem. La preservació de la sobirania organitzativa dels ens locals i
regionals és absolutament necessària, ja que és un dels àmbits essencials del dret
d'autonomia local.
El Comitè de les Regions Europeu, en qualitat d'assemblea de representants regionals i locals
de la UE, en el seu dictamen sobre el TTIP, ha observat que un acord d'abast mundial com el
TTIP comporta riscos, i, per això, destaca que la participació democràtica i les competències
dels representants dels ens regionals, municipals i locals han de salvaguardar-se.
Les negociacions sobre el TTIP inclouen àmbits que recauen dins les competències jurídiques
de tots els nivells de govern i d'administració, inclosos els ens locals i regionals, i, atesa
aquesta important dimensió regional i local de l'acord, és inacceptable que la Comissió
Europea no doni entrada al Grup Consultiu sobre el TTIP al Comitè de les Regions, a fi de
garantir una implicació i participació primerenca dels ens regionals, municipals i locals en les
negociacions.
Les denominades clàusules trinquet o ratchet clause del capítol de serveis suposen la
paralització de la remunicipalització dels serveis privatitzats, perquè prohibeixen tornar a una
etapa anterior a la liberalització, amb la qual cosa es limita la llibertat de decisió dels ens locals
a l'hora d'adjudicar un contracte de concessió de serveis. Així, quedaria limitada qualsevol
decisió a l’hora d'aplicar polítiques que es poguessin considerar beneficioses per als
ciutadans.
Els estudis de la Direcció General de Polítiques Interiors del Parlament Europeu sobre les
implicacions jurídiques del TTIP per al patrimoni comunitari, els àmbits de competència
mediambiental i els àmbits legislatius rellevants assenyalen que les negociacions del TTIP
durien al debilitament del principi de precaució, vigent a la UE, en particular, en els àmbits del
medi ambient, la salut, els productes alimentaris i la protecció del consumidor.
Les grans diferències existents entre els sistemes normatius dels Estats Units i la UE respecte a
importants acords multilaterals sobre medi ambient (com el Protocol de Montreal, Conveni
de Basilea, Conveni d'Estocolm, Conveni de Rotterdam, Conveni sobre el comerç
internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, Conveni sobre la diversitat
biològica i Protocol de Kyoto, entre d'altres) fan témer que la divergència de normes en
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matèria de protecció del medi ambient, protecció dels treballadors, ajudes públiques,
procediments de patents i energia, etc., pugui provocar una fugida d'activitats, de producció i
d'altre tipus de les empreses situades a les regions de la UE cap als Estats Units, com a
conseqüència dels menors costos relacionats, per exemple, amb l'energia, el finançament dels
recursos renovables, les emissions de CO2 , les normes socials aplicables als treballadors, així
com la investigació i desenvolupament, gràcies, en particular, a la major rapidesa en els
procediments de patents, etc.
La naturalesa bàsicament diferent de la llei nord-americana sobre el control de les substàncies
tòxiques (TSCA), en comparació de REACH —sistemes que el TTIP té com a objectiu
harmonitzar—, pot reportar greus amenaces per a la salut i el medi ambient.
Els Estats Units han rebutjat acatar les normes sobre indicacions geogràfiques (IG), amb
l'objectiu de la protecció de les IG en ambdues jurisdiccions, i un sistema de reconeixement
mutu de les denominacions de la UE i els Estats Units, mitjançant la indicació específica de l'ús
genèric del nom d'un producte o del seu lloc de producció, un assumpte específicament
sensible per protegir els productes amb denominació d'origen menorquí.
A causa de les valoracions de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i
Desenvolupament (UNCTAD) pel que fa al mecanisme de resolució de litigis entre inversors i
Estats als Estats Units i la Unió Europea, i l'existència de sistemes judicials sòlids tant a la Unió
Europea com als Estats Units d'Amèrica, no és necessari cap tipus de mecanisme de resolució
de diferències entre els inversors i els Estats (ISDS) al TTIP, ja que, per una part, aquest
mecanisme presenta el risc de soscavar la base dels drets sobirans de la UE, els seus Estats
membres i les autoritats locals i regionals d'adoptar reglament en matèria de salut pública,
seguretat alimentària i medi ambient; i, per l'altra, han de ser els tribunals de la UE o els Estats
membres els que, per mitjà de l'empara legal eficaç, basada en la legitimitat democràtica, han
de resoldre tots els casos de conflicte que es puguin esperar de forma competent, eficaç i
amb estalvi de costos.
És necessari preservar els marges d'actuació reguladora pública, tant els que existeixen en
l'actualitat, com els que puguin decidir-se en el futur, en particular pel que fa a l'establiment
de normes de protecció i als serveis d'interès general. Alhora, és indispensable garantir els
marges d'actuació, sobretot per a les empreses de serveis públics, ja que aquestes presten
serveis d'interès públic, social i econòmic general, així com, en aquest context, el principi del
respecte d'autonomia regional i local sancionat als tractats.
La proposta d'introduir una major cooperació reguladora i un consell de cooperació
reguladora donarien a l'interlocutor comercial i inversor un major pes en les fases
prelegislativa o legislativa de la UE, els Estats membres i els ens regionals i locals, o, fins i tot,
permetria retardar els procediments legislatius, exigint avaluacions d'impacte de la legislació
sobre el lliure comerç.
El fet que els drets, tant actuals com futurs, dels treballadors i treballadores siguin declarats
pel TTIP com “barreres no aranzelàries al comerç” és rebutjable. Així mateix, la regulació del
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mercat de feina, els règims de seguretat social, el dret de negociació col·lectiva, la llibertat
d'associació, el dret de vaga, els salaris mínims, el dret a la baixa maternal/paternal i els
convenis col·lectius dels Estats membres de la UE hauran de millorar-se, respectar-se en tot
moment i continuar essent competències estatals.
És molt preocupant que el TTIP afecti negativament el sector agrari, ja que suposa una
limitació de la biodiversitat agrària (especialment de llavors i varietats autòctones), així com
un empobriment dels cultius herbacis tradicionals, i impedeix l'agricultura d'alta qualitat i
ecològica, que són fonamentals per a la recuperació de l'activitat agrària, l'ocupació rural i un
món rural viu.
La nostra principal indústria, el turisme, es pot veure sensiblement afectada pel TTIP, tant pel
que significaria de minva de drets laborals d'un sector que ocupa un alt percentatge de la
nostra insulars i locals en matèria de legislació i protecció d'aquesta activitat.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Maó acorda:
1. Declarar Maó com a ciutat oposada al TTIP, al CETA i al TISA, mentre no es garanteixi la
transparència i s’assegurin tots els principis de l'estat de dret i els principis democràtics de
sobirania i independència nacional, així com les competències de les entitats autonòmiques i
locals en matèria d'afers socials, protecció al consumidor, serveis públics i medi ambient.
2. Instar el Govern d'Espanya a la suspensió de les negociacions del TTIP i el TISA (Acord
Multilateral per la Liberalització i Privatització de Serveis Públics), i la no ratificació del CETA
(Acord de Lliure Comerç entre Canadà i la UE) mentre no es garanteixi la transparència ni els
drets socials, laborals i mediambientals (i la normativa marc europea que hi va associada).
3. Instar el Govern d'Espanya que, en cas de mantenir la intenció de continuar negociant
l'acord de TTIP, defensi la màxima transparència en les negociacions de l'acord, a fi de garantir
un debat del qual s'informi el Parlament Europeu i els parlaments dels Estats membres i els
seus grups polítics, així com la societat civil, sobre els efectes i conseqüències del TTIP.
4. Instar el Govern d'Espanya perquè el Govern garanteixi la total exclusió de la negociació
dels serveis públics d’interès general, com l’aigua, la salut i l’educació, actuals i futurs, i dels
serveis d’interès econòmic general, independentment que es financin de manera pública o
privada.
5. Instar el Govern d'Espanya a adoptar mesures a fi de vetlar perquè es prohibeixi o se
sotmeti a una imposició fiscal elevada la circulació de capitals d'un costat a l'altre de l'Atlàntic,
amb l'objectiu d'eludir el pagament d'impostos als països productors o de venda de béns i
serveis, així com amb finalitats purament especulatives.
6. Instar el Govern de les Illes Balears que, en cas de materialitzar-se un nou acord
internacional per part de la Unió Europea i que aquest resulti lesiu a mitjà i curt termini per als
interessos de les Balears, plantegi algun mecanisme de compensació a la UE per la nostra
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insularitat, que afavoreixi la transició de les empreses balears al nou marc regulador i els
permeti competir en igualtat d'oportunitats a la resta de països i regions.
7. Instar el Govern d'Espanya que, en cas que les negociacions del TTIP fructifiquin en un text
consolidat, el procés de ratificació, en coherència amb la legalitat europea i amb els
precedents d'anteriors tractats de caràcter mixt, hagi de passar, a més de pel Consell i el
Parlament Europeu, pels parlaments dels 28 països membres de la UE i per referèndums
vinculants, ja que el contingut del TTIP desborda les competències exclusives de la Comissió
Europea i ha de ser, per tant, considerat com un acord mixt. La mateixa exigència és aplicable
al (a la ratificació) CETA i el TISA.
8. Traslladar aquest acord al Govern d'Espanya, al Govern de les Illes Balears, a tots els grups
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament Europeu, i a la Comissió Europea,
perquè es registri i en quedi constància.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: Primer, vull donar les gràcies a la plataforma NO AL TTIP, una plataforma d’àmbit local i, també, d’àmbit europeu, per la feina que està fent per donar a conèixer
aquest tractat i altres tractats. Aquesta moció pretén denunciar el tractat de lliure comerç entre la Unió europea i els Estats Units, però també volem denunciar altres tractats, com el ZETA
i com el TISA. El ZETA, per exemple, ja ha estat aprovat i ja està en tràmit. Aquests tractats su posen un atemptat directe contra els drets de la ciutadania, contra la sobirania dels pobles.
Pel que té de greu, trob que ens hauríem de posicionar. L’any 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels Estats membres de la Unió Europea per negociar amb els Estats Units
aquest tractat, el TTIP; açò, juntament amb la finalitat d’incrementar el comerç entre la Unió
Europea i Estats Units, reduint barreres no aranzelàries i amb l’objectiu de crear ocupació, creixement econòmic i millorar la competitivitat. A nosaltres, aquest tractat, com a equip de govern, ens presenta dubtes, molts dubtes, pels riscos i els problemes que comporta. En primer
lloc, perquè és un tractat que empra molts d’eufemismes, com, per exemple, ‘barreres no aranzelàries’; és a dir: una barrera no aranzelària és tot allò que no és un impost a la frontera; per
tant, de què rallam? Realment, no ho sabem. Tal vegada rallam de medi ambient, rallam de
drets laborals, etc. També ralla d’harmonitzar lleis, i nosaltres, la sospita que tenim és que,
quan s’harmonitzen dues lleis diferents, es va cap a la llei més laxa de les dues; clar, en temes
de medi ambient i en temes de dret laboral, si han d’harmonitzar lleis europees i lleis nord-americanes, es poden pensar cap on va aquest tractat, cap a les lleis nord-americanes. El següent tema que ens preocupa moltíssim del TTIP és justament la no transparència, l’opacitat
de la negociació. Només una dada: els diputats europeus que han volgut accedir al TTIP han
hagut d’accedir tot sols, amb paper i boli, a la documentació, sense mòbils, sense cap altra
eina de feina; a més, a un text escrit només en anglès, és a dir, botant tota la normativa de la
Unió Europea. Aquests acords, aquests tractats TTIP i els altres promoguts entren en col·lisió
amb els drets de la ciutadania europea; s’han rebut ja més de 3.000.000 de signatures, més de
2000 municipis s’han declarat lliures del TTIP i dels altres tractats, 500 organitzacions sindicals,
polítiques, socials, associacions de consumidors, jutges i petita i mitjana empresa també s’estan posicionant en contra. Aquest tractat parla de legalitzar comerç, però no parla d’altres ti38
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pus de comerç, com, per exemple, del comerç just; no entenem que es pugui liberalitzar més
encara el comerç quan el comerç ja està liberalitzat; tots podem comprar per Internet qualsevol producte, qualsevol producte que no sabem on ha estat fabricat, ni per qui ha estat fabricat; o recordar que podem comprar una samarreta elaborada en un país en vies de desenvolupament, a una fàbrica que no compleix condicions d’higiene, de seguretat; els accidents laborals a països com el Pakistan han aparegut a mitjans de comunicació; si açò ja passa, ja es po den imaginar què passarà aprovant aquests tractats. Tenim dubtes quant a com podem arribar a acords amb un Estat com Estats Units, que justament no en firma cap, d’acord, no firma
acords internacionals sobre dret laboral, no firma acords internacionals sobre medi ambient.
Aquest mateix acord entre Europa i Estats Units ja s’ha signat entre Estats Units mateix, Canadà i Mèxic, i va suposar la pèrdua de més de mig milió de llocs de treball als Estats Units; per
tant, no és un acord a favor d’Estats Units, és un acord a favor de les grans multinacionals i en
contra dels treballadors. Sospitam que ens trobam davant pressions de lobbies, pressions dels
mercats, una altra vegada, polítiques financeres que tornen a estar per damunt dels interessos
de la ciutadania. Tenim por, sospitam que el TTIP suposa el desmantellament progressiu dels
sistemes públics generalistes i universals, i que vagin a mans privades, o que es compleixi allò
de: a màxim benefici, menor cost. Ens preocupen punts com els tribunals d’arbitratge privats,
és a dir: sempre que hi hagi, segons aquest tractat, un problema entre una gran empresa, una
multinacional, i un Estat entrarà a mediar entre les dues parts un tribunal privat; és a dir, de res
valdran els tribunals d’aquell Estat, de res valdran els tribunals europeus, sinó que entrarà en
funcionament un tribunal privat, que ja sabrem a qui pot ajudar més. Ens preocupen temes
com el rescat de carreteres i autopistes, com el rescat de túnels que han estat, per exemple,
deficitaris, i l’Administració ha estat obligada a comprar-los una altra vegada, o el cas CASTOR,
que es va haver d’aturar i s’ha indemnitzat una empresa amb més de mil milions d’euros. Ens
preocupa que el TTIP i els altres tractats entrin dins l’àmbit local. Les grans empreses tenen accés a la informació; ajuntaments, comunitats autònomes, no tenen accés a la informació; no
sabem en què ens pot afectar exactament, però sí sospitam que podem perdre capacitat de
fer polítiques com, per exemple, remunicipalitzar serveis. El Comité de Regions europeu ha
demanat poder formar part de les negociacions, ha demanat informació, perquè sospita açò
mateix. Un altre punt que ens presenta molts de dubtes és l’eliminació del principi de precaució. Als Estats Units, el principi de precaució no existeix o aquest és molt laxe, igual que al Canadà; el principi de precaució significa que sempre que hi hagi, per exemple, un medicament
que vulgui entrar en circulació al mercat, ha de demostrar que és un medicament vàlid i no és
perillós; amb la pèrdua d’aquest principi, podríem tenir en el mercat productes quant als
quals podríem tenir seriosos dubtes. Un altre punt molt preocupant és la desaparició de les
denominacions d’origen, és a dir: Estats Units no té denominacions d’origen, no reconeix denominacions d’origen; difícilment podríem posar en valor, per exemple, el formatge de Maó
als Estats Units o a la resta del món, perquè les denominacions d’origen desapareixen; ja no
vull parlar del vi, de l’oli, etc. Ja he esmentat el tema dels treballadors; els drets dels treballadors, segons el tractat, són barreres no aranzelàries al comerç, és a dir, els drets dels treballadors són vists com un problema per al comerç. No fa falta dir res més. El TTIP també afecta el
món agrari, és a dir, també afecta Menorca, races autòctones, agricultura ecològica, productes
transgènics; i el TTIP també pot afectar la principal indústria de l’illa, que és el turisme, a través
dels treballadors; és a dir, un pot contractar un treballador o pot contractar una empresa que
li doni serveis. Una empresa pot contractar una altra empresa que li doni un servei de cambre 39
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res de pis, i pot venir aquí aquesta empresa d’un altre país amb un contracte fet a un altre país; és a dir, per 300 euros pot venir una empresa de Romania a oferir serveis a un hotel d’aquí.
Consideram aquest tractat com a no transparent, com a opac, i no sabem exactament fins on
pot arribar; i, per açò mateix, tenim les sospites que no pot ser res de bo, com hem vist darre rament. Per açò propòs al Ple votar a favor de la moció i en contra de l’adhesió al TTIP.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem totalment en contra de l’opacitat amb què s’estan duent
a terme les gestions. Entenem que és normal, en una etapa incipient de negociació, que no hi
hagi llums i taquígrafs en un tractat d’aquest tipus, per la incidència directa que té en els mercats, la qual cosa és evident; però, en aquest punt, evidentment, la falta de transparència és
una barbaritat. Estem frontalment en contra de qualsevol acord que vulneri drets dels consumidors, que creï ratlles vermelles, que creiem que són infranquejables, com la dràstica reducció d’estàndards europeus en matèria d’alimentació, medi ambient, drets dels consumidors,
com el Sr. Pons molt bé ha argumentat. Estem frontalment en contra d’un TTIP que afavoreixi
comercialment els lobbies, les grans corporacions i no les PIME. Dit açò, per a nosaltres el concepte que existeixi un tractat comercial Europa-Estats Units creiem que és un concepte interessant, que pot ser positiu; el problema és, efectivament, el text que s’ha filtrat d’aquest
acord, com hem dit. Ara hi ha certs textos que ja són públics, però la majoria de l’acord és realment opac. Jo puc entendre que estiguem en contra o que ens preocupin certs punts d’un
acord, compartesc totes les preocupacions que vostè ha dit, Sr. Pons, les compartesc al 100
per 100, però tenim molt poca fe en els polítics que estan defensant aquest acord per part de
la Unió Europea, perquè, tal i com vostè ho planteja, Sr. Pons, sembla que hem de caure sota el
jou dels Estats Units, sent laxos amb les nostres polítiques agràries, etc.; per tant, vindrà Estats
Units i canviarà tota la nostra legislació, i tot el que tenim aquí no val; doncs, jo crec que no
podem posicionar-nos en contra frontalment d’una cosa que encara s’està negociant i no hi
ha un text que s’estigui pactant; és a dir, si vostès em diguessin que tenim un TTIP on tot el
que vostè ha dit és un fet, Sr. Pons, vot no ara mateix; però, sobre una cosa que encara s’està
negociant, i vostè, Sr. Pons, diu ja que la fe en els nostres polítics europeus és zero, perquè no
aconseguirem tenir una cosa beneficiosa per a nosaltres sense una contrapartida negativa,
doncs bé, jo don un vot de confiança. Mirem quin serà el text final, si el text final vulnera algu na d’aquestes coses, les quals jo crec que han de ser completament invulnerables, evidentment és un no rotund; però si, al final, aconseguim que els nostres negociadors treguin una
cosa positiva, doncs bé, anem a veure què passa . Nosaltres comprenem el sentit de la moció,
és una cosa que és preocupant, però no podem votar en contra d’una cosa que no existeix;
per tant, simplement ens abstindrem i quedarem a l’espera de com queda el text final; i, en el
cas que sigui un text tan lesiu, evidentment s’ha de fer tot el renou necessari per tal que açò
no sigui una realitat. Estem d’acord quant a alguns punts: per exemple, quant al punt 7, on diu
que se sol·licita que l’esmentat acord sigui degudament ratificat pels parlaments dels països
membres de la Unió Europea, ja que ha de ser un debat profund, faltaria més, per suposat; és
a dir, estem d’acord amb diferents punts, però un no rotund a una cosa que és una ficció, avui
en dia, no ho podem acceptar.
SR. PONS DEL PSOE: Intervenc per fixar i clarificar el posicionament del Partit Socialista Obrer
Espanyol i del Grup Municipal Socialista quant a aquesta moció. Com ha dit el company d’Ara
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Maó, Sr. Pons, aquest acord entre la Comissió Europea i els Estats Units ha estat motiu de de bat per les conseqüències que tindria l’aprovació dels documents als quals hem pogut tenir
accés. La voluntat del PSOE va en dues direccions: en primer lloc, una voluntat de debatre; estem en contra de com s’ha gestionat fins ara aquest acord i de quines són les seves condicions
a dia d’avui. Un acord que afectarà totes les administracions i tots els ciutadans ha de ser posat en el seu coneixement i ha de ser debatut i aprovat, en tot cas, amb la participació d’aquestes administracions i d’aquests ciutadans. D’altra banda, una voluntat clara d’influir per
canviar aquests documents, uns documents que, sota el nostre punt de vista, han de garantir
els principis de l’Estat de dret, han de garantir els principis democràtics de sobirania i inde pendència, i han de garantir, també, les competències dels ens autonòmics i locals, com nos altres, en serveis socials, protecció al consumidor, serveis públics i medi ambient. El PSOE, per
tant, no està en contra que hi hagi un acord, però sí que està i estarem en contra d’un acord
que no sigui fruit d’un debat transparent, que ha mancat fins ara. Estarem en contra d’un
acord quant al qual no coneguem les conseqüències per a les administracions i estarem en
contra d’un acord, per tant, que no sapiguem com repercutirà en l’economia, el medi ambient
i en la vida dels ciutadans. És per aquest motiu que hem presentat aquesta moció de forma
conjunta i que li donarem el nostre suport.
SRA. REYNÉS DEL PP: Estic molt d’acord amb el que ha dit el Sr. Spitzer; és com quan hi ha
dues parts que negocien, en el seu cas Ara Maó i PSOE, quan van fer el seu document de pac te conjunt: cadascú va posar damunt la taula unes propostes . Ara estem en aquest punt; i açò,
realment, és el que es va filtrar a la premsa, les propostes de la Unió Europea i les propostes
dels Estats Units; i açò és el que el Sr. Pons relata que són les propostes, però no és el document de la negociació, no és l’acord com a tal; per tant, és cert que hi ha d’haver un seguiment, en açò hi estem d’acord; però l’objectiu, des del principi, era i és aconseguir un acord
que resulti beneficiós per a la Unió Europea en el seu conjunt, i la Comissió Europea considera
que un acord d’aquesta magnitud no es pot produir sense un ampli diàleg amb els ciutadans i
la societat civil, que és el que ara s’està duent a terme. És cert que s’ha generat un debat públic sobre la transparència de les negociacions, sobre el que es faria o es deixaria de fer amb
aquest acord, i és per açò que totes les propostes de la Unió Europea són públiques, ja que la
Comissió, després de cada ronda de negociació, publica els informes, així com les postures i
propostes escrites per part de la Unió Europea, juntament amb els documents oficials de les
negociacions i gran quantitat d’explicacions clares i detallades. Jo tenc aquí una carta de la
Comissió Europea remesa a l’Ajuntament de Sevilla, que va enviar una moció similar a la que
avui presenten vostès aquí, amb la resposta a tots els punts que també plantegen vostès; es
troba a Internet; supòs que vostè, Sr. Pons, l’ha pogut llegir per preparar la seva intervenció. A
açò, jo li dic transparència i voler explicar el que s’està fent; per tant, aquestes paraules que
vostès empren a la seva moció —obscurantisme, manca important de participació i de transparència— no s’acaben d’acomodar a la realitat. Vull dir que crec que, si més no, tal vegada
inicialment, quan hi ha un procés de negociació, sí que és cert que hi ha una certa prudència a
l’hora de fer públiques algunes coses, però no ha estat la tònica habitual de després del que
són les negociacions. És normal, com comentava abans, que les dues parts de la negociació
vulguin complir els seus objectius propis en la mesura del possible, però açò no vol dir que
l’altra part hagi de cedir davant aquests objectius. La Unió Europea ha deixat molt clar que, en
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àrees en què la distància de la negociació sigui insalvable, simplement no hi haurà acord, i açò
també ho ha dit. Per tant, recalcar que el nivell de protecció dels consumidors o de sanitat alimentària no serà rebaixat, també ho han dit; les nostres lleis sobre protecció mediambiental o
sobre aliments genèticament modificats no seran alterades; els nivells de protecció es poden
augmentar, però no reduir. Hi ha un clar mandat de negociació per part dels governs que estableixen les línies vermelles, en aquest sentit; per aquest motiu, l’any 2014 es va crear un
grup d’assessors, format per setze experts independents, que representaven diversos interessos: les PIME, sindicats, consumidors, les ONG i sanitat pública. Es reuneixen mensualment
amb l’equip negociador de la Unió Europea i tant els seus informes, com els seus ordres del
dia es fan públics. Tenim molt clar que aquest acord ha de complir les expectatives del Consell
i del Parlament Europeu, així com les del Congrés dels Estats Units, atès que les dues parts han
de tenir confiança que l’acord serà aprovat pels seus dos petits sistemes, i el contingut i la
qualitat de l’acord ha de prevaldre sobre la rapidesa i l’hora de signar-lo, i és per açò que encara queden molts de temes a debatre, ja que, per damunt de tot, l’objectiu de la Unió Europea
és assegurar un resultat ambiciós i equilibrat per a Europa, amb tres àrees principals d’accés al
mercat: aranzels i béns: les dues parts han presentat propostes de provisions per a béns, agricultura i assumptes no aranzelaris que encara estan en procés de ser consolidades; serveis:
tots dos han presentat propostes escrites, per a un intercanvi de serveis, inversió i comerç
electrònic, i hi ha un compromís conjunt perquè es protegeixen les formes en què els governs
nacionals gestionen el seus serveis públics de cara als seus ciutadans; concursos públics: tots
dos han fet propostes pel que fa a l’accés al mercat de diverses disciplines que van més enllà
de l’actual marc de l’Organització Mundial del Comerç, i encara hi ha molt per avançar en
aquest camp. L’objectiu de la Unió Europea és contribuir al desenvolupament de les normes
internacionals de comerç, tant bilateral, com multilateralment, cobrint els següents aspectes:
les PIME. La Unió Europea i els Estats Units han acordat incloure un capítol separat en l’acord
per centrar-se específicament en les PIME. Estarà enfocat a ajudar les petites i mitjanes empreses a beneficiar-se de l’acord, i serà el primer acord de comerç de la Unió Europea que inclourà
un capítol específic al respecte. Desenvolupament sostenible: la Unió Europea ha presentat la
seva proposta de comptar amb un capítol ambiciós sobre el desenvolupament sostenible; així, idò, l’acord inclou important previsions per a la protecció mediambiental i laboral, així com
els elements de rellevància per a la inversió i el comerç. Després de la presentació de les propostes dels Estats Units sobre protecció mediambiental i laboral s’espera que es comenci la
consolidació. Protecció d’inversors. Les discussions en aquest capítol van ser suspeses a finals
de 2013. El dia 16 de setembre de 2015, la Comissió va presentar una nova proposta sobre
protecció d’inversions. Amb la proposta escrita de la Comissió sobre la taula, les discussions
sobre inversions han continuat durant el 2016. Per tant, pensam que les negociacions van per
bon camí, que tot és millorable i que la Comissió Europea recull les inquietuds expressades
pels Estats membres i pel Parlament Europeu, i que les posicions de negociació adoptades defensen sempre, sempre, les prioritats europees. El Comitè de les Regions també té un paper
important en aquestes negociacions; i, de fet, s’ha millorat la cooperació per afavorir els intercanvis entre les autoritats locals i regionals, i jo estic convençuda que un acord que suposés
una amenaça per a Europa i per als nostres valors no tindria el suport, en el moment de la ra tificació, per part del Consell del Parlament Europeu. Pos a la seva disposició la carta que dóna
resposta a tots els punts de la moció que vostès presenten, que supòs que també rebrem com
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a Ajuntament; i, al final, hi ha un enllaç on se’ls remet a tota la documentació i informació —
atès que parlen de falta transparència— sobre tots els temes que s’han tractat a les negociacions d’aquest acord. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, perquè estem a favor que se segueixin les negociacions i que aquest Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió
beneficiï tots els països europeus.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Jo, al principi de la intervenció, he agraït la feina feta per la plataforma
NO AL TTIP; i la feina de la plataforma NO AL TTIP ha tingut resultat. El TTIP està alentit. Està
frenat. El ZETA, no; el ZETA està aprovat. Tenim el TISA. Tenim també altres tractats. És cert que
el TTIP està frenat. És cert que hi hagut un canvi d’estratègia a fer-nos veure que hi ha hagut
un canvi; potser és cert que hi ha hagut un canvi, però açò no treu que s’ha de fer moltíssima
feina en aquest sentit. Que hi hagut un petit canvi en transparència?; tal vegada sí, però és
que el que sabem ho sabem per filtracions, és a dir, hi ha hagut una bona feina. Hi havia una
carta, també, d’un comissari europeu que deia que el TTIP no s’havia explicat bé; i tal vegada
també és cert; però el que hi hagut, també, en els darrers mesos és un canvi d’estratègia en la
comunicació del TTIP. Que ara envien cartes? Molt contents. Però jo crec que la societat n’ha
d’estar molt pendent, perquè tenim casos quant als que ja ha passat. La darrera crisi que hem
viscut, l’austeritat que hem viscut, establerta pel Fons Monetari Internacional, pel Banc Central
Europeu, etc., institucions no democràtiques, que no controla ningú, que ens han guiat cap a
la situació actual, n’és un exemple. Per tant, jo crec que hem d’anar molt vius i, si no es com pleix açò, jo crec que la moció haurà estat ben aprovada avui.
SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres estem en contra de certes interpretacions, però la carta als
Reis Mags que fan els Estats Units no significa que sigui el que s’hagi de pactar; per tant, nosaltres estem a favor d’un tractat, però, igual que ha dit el Sr. Pons, del que no estem a favor és
de qualsevol tractat. En aquest cas, nosaltres ens abstindrem, perquè no ens podem negar rotundament a un tractat que creiem que és beneficiós; i, per una altra banda, tampoc volem
ser un obstacle; per açò el nostre vot serà una abstenció. Jo, aquests dies, després de veure la
seva moció, he entrat a la pàgina de la Comissió Europea. És cert que hi hagut un canvi d’estratègia, estic d’acord amb vostè, Sr. Pons, però els convid que llegeixin el que és el text unit
de les dues peticions, i en cap moment es legalitzen; és a dir, si s’eliminen aranzels d’intercanvi
de productes i ve un producte americà, no significa que aquest producte sigui legal només
perquè no tindrà impostos, seguirà sense ser legal i seguirà sense poder-se vendre; per tant,
jo els convid que llegeixin el que és el text final, perquè crec que, al final, açò és el que la ciutadania ha de valorar, i no sempre certes interpretacions que moltes vegades amaguen interessos secundaris.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
ABSTENCIONS: 1 (C.Me)
15. Precs i preguntes
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Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació al mal estat de la costa
des General (SG3216RU0005)
Darrerament hem rebut nombroses queixes del mal estat en què es troba la costa des
General. Les queixes se centren en la brutícia que s’acumula per manca d’atenció, tardança en
la neteja de la zona, mal estat del paviment empedrat i, en definitiva, poca atenció en el
manteniment de l’estat en general de la zona.
Atès que aquesta costa és una de les vies de comunicació naturals entre el port i la ciutat, i
que especialment en els darrers anys està essent emprada assíduament pels viatgers dels
creuers turístics que amarren a l’estació marítima. Malauradament, no hi ha cap cartell
informatiu que indiqui que la costa du al centre de la ciutat. Fins i tot, hi ha un error a Google
Maps, ja que confon aquest indret amb el carreró des Muret.
Ateses totes aquestes consideracions, formulam el següent PREC:
-

Que l’Ajuntament de Maó faci una avaluació de les necessitats de la zona i dugui a terme
un pla d’actuació per arreglar la costa, així com també que es posi especial atenció en
tenir neta i curiosa la pujada de la costa des General.

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gornés explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SR. LORA D’ARA MAÓ: Quant a aquest prec, formulat pel Grup Municipal del Partit Popular,
vull puntualitzar tota una sèrie de coses. Des que vam començar a governar, fins ara, he
mantingut sis reunions amb afectats d’aquesta costa, tres amb els responsables dels dos
últims locals del final de la costa, que són dos bars, precisament, i quatre reunions amb dues
veïnes del carrer Isabel II, que viuen justament davant d’aquest carreró. Queixes formals, no
n’he rebut cap, però sí que he rebut cridades i m’he reunit amb qui les ha fet, açò en principi.
En segon lloc, dir que em costa dubtar de la responsabilitat dels treballadors del servei de
neteja, perquè sí que és cert que, en un moment donat, els caps de setmana, del dissabte al
diumenge, hi havia una brutícia inadmissible, generada per la gent que, una vegada tancats
els locals, deixaven els bòtils i les llaunes dipositades justament en el racó de les escales que
baixen a la vorera del moll de Ponent. Em consta que els treballadors de la contracta cada dia
netegen tota la costa, amb un reforç especial per netejar, justament a la matinada, tots els
racons aquests dels bars de baix de la costa. En tercer lloc, pel que fa a l’empedrat, és cert que
existeix una zona que és més feble que tota la resta de la costa, que és precisament on estan
els darrers tres o quatre bars de la costa, i és a causa del fet que, en els llocs en concret on hi
havia anteriorment uns parasols, existeixen uns forats ancorats al paviment, que actualment
no s’empren, però sí que han estat la prova que l’empedrat que està al voltant d’aquests tubs
s’ha deteriorat un poc. D’açò, nosaltres ens vam adonar a finals de setembre de l’any passat, i
vam fer en aquest empedrat unes quantes reformes. Dóna la casualitat que l’empedrat és al
costat de la paret dels restaurants, i és comprensible que algunes vegades el calçat que
utilitzen darrerament les senyores va penetrant entre empedrat i empedrat. Vam estar
emplenant part de l’empedrat de justament els dos bars, i sembla ser que, de moment, la cosa
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no ha variat gaire. En quart lloc, és cert que m’havia semblat que sí que hi havia una
senyalització just baix de les escales, devora la vorera, col·locada per vostès, que quedava
molt bé, com a tota la resta de les costes; no sé si ha desaparegut per mor que no es faci mal
ningú o què, però no hi és. Possiblement la tornarem a col·locar. M’ha agradat el detall aquest
de la senyalització, perquè estan totes les costes senyalitzades menys aquesta. En cinquè lloc,
no ens sembla que anem a fer cap pla per a la costa des General, perquè ens sembla que està
en perfecte estat. L’empedrat, des de baix del carreró d’accés a la costa fins just el primer bar
que trobes, està en perfectes condicions . L’únic és que sí que és possible que anem arranjant
l’empedrat que es troba devora els bars, quan es deteriori.
Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació als comentaris de
l’alcaldessa pels fets passats durant les festes de Gràcia (SG3216RU0004)
Entre finales de agosto y principios de septiembre hemos celebrado una vez más, y como
venimos haciendo desde el año 1890, las fiestas en honor de la Virgen de Gracia, patrona de
nuestra ciudad, con multitud de actos organizados por los vecinos, entidades sociales,
culturales y deportivas y desde el propio Ayuntamiento, pero teniendo que lamentar un triste
y preocupante final de las mismas, como consecuencia de los desgraciados accidentes que se
produjeron durante el transcurso del Jaleo del día de la Virgen de Gracia y una vez finalizado
el mismo.
Unos hechos que tiñeron de tristeza y dolor, ante la gravedad de los heridos (que
afortunadamente, a día de hoy, han evolucionado favorablemente), el final de las fiestas y
que, junto a las casuísticas y problemáticas detectadas en el desarrollo de las mismas,
originaron una profunda preocupación y consternación en toda la ciudad y, como no, en el
seno de la propia corporación municipal.
Ante una situación tan excepcional y delicada, principalmente por cuanto hacia referencia a
lo que era el principal deseo y objetivo que era la recuperación de los heridos y,
seguidamente, por la controversia que automáticamente se originaba en torno al desarrollo
de nuestras fiestas patronales, el Grupo Municipal del PP se puso a disposición del equipo de
gobierno, al objeto que, desde las premisas de responsabilidad y lealtad institucional, el
Ayuntamiento pudiera afrontar la situación de forma serena y responsable, evitando
controversias y polémicas que, si de por sí nada aportan, mucho menos lo harían en esos
momentos y circunstancias de notoria tensión; y con este objetivo mantuvimos y seguimos
manteniendo un discreto y prudente silencio, no habiendo solicitado ni tan siquiera una
valoración en Pleno del desarrollo de las fiestas al equipo de gobierno.
Lamentablemente, esta forma de proceder, que entendemos era la conveniente y
responsable, no fue seguida por todo el consistorio y, ya sea por convencimiento o por error,
la Sra. Juanola realizó, el mismo día 9 de septiembre, unas declaraciones radiofónicas que al
día siguiente, como es lógico, fueron titular de la prensa escrita, en las que ponía en cuestión
algunos aspectos de las fiestas, faltando con ello a los tan necesarios criterios de prudencia

45
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 27.10.16.

PLE MUNICIPAL, DIA: 29 - 09 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

que, en razón de las responsabilidades de su cargo, debe aplicar y propiciando una mayor
tensión y crispación ante los hechos acontecidos y las decisiones de futuro.
Es por ello que, desde el total y absoluto respeto a libertad de expresión y a la total
transparencia, rogamos a la Sra. Conxa Juanola que, en circunstancias tan dramáticas y en
temas que pueden resultar tan controvertidos como a los que nos referimos, actúe con
criterios de prudencia y moderación, no realizando declaraciones a nuestro modo de ver
extemporáneas, cuando no desafortunadas, sino bien al contrario, actuando con el liderazgo,
responsabilidad y lealtad institucional a que está obligada en razón de su cargo.
De conformitat amb l'article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Vostè ho posa a l’escrit, Sra. Reynés: estàvem consternats tots. Va ser un
accident que ens va deixar a tots trasbalsats. Va ser dramàtic, aquell moment. Va ser bastant
accidentat també el Jaleo i tot el moment de la festa. Ha estat un any que hem tingut bastants
de retgirons i, finalment, en efecte, l’accident va ser molt greu, i estàvem tots absolutament
consternats. Com és natural, quan un està en el càrrec d’alcalde o alcaldessa d’un municipi, i
vostè ho deu saber perfectament, Sra. Reynés, els mitjans de comunicació volen conèixer els
detalls del que ha passat i volen opinions, i volen que se’ls atengui, perquè fan la seva feina,
que és la d’informar. Efectivament, dia 9 van ser tot un seguit de mitjans de comunicació que
van demanar declaracions. Jo, en el cas de l’accident, no vaig dir absolutament res, vaig dir
que s’havia obert un expedient per saber què havia passat i que, en tot cas, açò ja faria el seu
curs. És una postura que he mantingut fins a dia d’avui. No hi ha hagut cap declaració, ni cap
informació, per més que ho han intentat, sobre l’evolució de la persona més greu. No
trobaran enlloc constància de cap declaració en aquest sentit, tot i que teníem contacte
permanent, pràcticament diari, amb la família, per saber com anava evolucionant . Per sort, ha
evolucionat bé, i sembla que no hi haurà conseqüències. Els vam mantenir a vostès informats,
en tot moment, d’aquesta evolució, perquè érem conscients que tots estàvem molts
preocupats; i, per tant, en el cas de l’accident, no hi ha hagut cap actuació que sigui
susceptible de dir que no s’ha actuat amb prudència i moderació. En declaracions més
generals sobre el tema de festes sí que ens vam manifestar, i tampoc crec que açò sigui cap
novetat per a ningú; un debat que hi ha damunt la taula pendent és la durada de les festes,
dels actes relacionats amb els cavalls i el número de participants. Aquest és un debat que fa
moltíssims d’anys que està damunt la taula i que, una hora o altra, s’haurà d’abordar, i les
meves declaracions anaven en aquest sentit. Evidentment, temes quant als quals moltíssima
gent se sent implicada emocionalment, com és el tema de les nostres festes i de tota l’afició
als cavalls, són conflictius, però defens i pens que hem d’abordar aquesta discussió, perquè, si
no, aquests problemes que hem patit enguany podria ser que anessin a més, i crec que fa
falta una reflexió serena amb els caixers, amb el consistori, amb totes aquelles veus
autoritzades que coneixen molt bé la festa, per anar solucionant aquest problema. Aquest és
una tema que està creixent, està agafant una dimensió molt grossa, és un debat que tenim
pendent, que està damunt la taula i que no és cap novetat per a ningú. Només fer una petita
consideració: podria ser que, a vegades, quan un fa declaracions, sobretot després d’un
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moment tan difícil com el que vam viure, no sempre siguin del tot afortunades; açò passa,
perquè no sempre surt tot bé. També s’ha de dir que els titulars, a vegades, no responen
exactament a com una persona s’ha expressat, i vostè, Sra. Reynés, açò també ho sap
perfectament. S’agafa una opinió i se li dona un titular i una redacció diferent al que s’ha dit;
jo crec que moltes vegades som víctimes d’aquestes interpretacions. Supòs que és una
manera de fer, però és bastant habitual. En general, som una persona que actua sempre amb
criteris de prudència i de moderació, no crec que se’m pugui acusar, en aquest cas, d’haver
perdut els papers o d’haver fet declaracions extemporànies; desafortunades, podria ser que sí,
perquè, a vegades, un no és tot l’afortunat que voldria; però, en aquest cas, vaig actuar i he
actuat sempre amb criteris de prudència i moderació. De totes maneres, voldria fer públic
l’agraïment quant a la seva actitud com a partit durant la part final del dia 8 de la festa,
moment en què jo estava molt preocupada, perquè va ser un moment molt difícil.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la informació de
l’agenda de l’alcaldessa (SG3216PR0082)
Hace ya varios meses que en el portal de transparencia se puede consultar la agenda
institucional de la alcaldesa. Hemos podido observar, en varias ocasiones ya, que la
información que figura no es del todo correcta o veraz.
Las reuniones fijas semanales que figuran parecen más para rellenar la agenda que reales, por
horarios de llegada a las dependencias municipales y demás cuestiones que no entraremos a
valorar. Consideramos que la transparencia, ya que tanto se pregona, debería ser más pulcra.
Es por ello que preguntamos a la señora alcaldesa:
-

¿Por qué motivo, en ocasiones, no aparecen las vacaciones de la señora alcaldesa en la
agenda?
¿Por qué no aparecen tampoco numerosas citas como ruedas de prensa, desplazamientos
a actos institucionales, etc? ¿No considera importante que, ya se publica una agenda, sea
lo más veraz posible, antes de que quien la consulte se sienta engañado?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. ALCALDESSA: Sra. Noval, em sorprèn el grau d’investigació sobre la meva agenda i els
meus horaris d’entrada i sortida. Si fa aquesta feina, sabrà que arrib bastant prest el matí i
també sabrà que vénc quasi tots els capvespres a fer feina, tot i que l’agenda no posi res . Ho
pot comprovar si es posa al cap de cantó; ho veurà, perquè és així. Està clar que tot es pot
millorar i, efectivament, arran d’aquesta pregunta, m’he assegut amb les persones que fan
feina a Alcaldia i hem estat revisant un poc si és que ens està fallant alguna part de la
informació. Hi ha vegades que no es posen les activitats fins que no estan confirmades, i, tal
vegada, s’han confirmat hora per hora i no s’ha fermat. Es pot millorar sempre . Jo crec que
açò no és cap problema; i, en aquest cas, les aportacions sempre són benvingudes; però
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vostè, Sra. Noval, ho ha dit molt bé: no podem comparar amb res, perquè abans no es
publicava l’agenda de l’alcaldessa, tot i que la Llei de transparència és de finals de 2014 i no
s’havia posat en marxa; per tant, no tenim manera de saber si realment ho estem fent bé o no.
Mirarem un poc com ho fan les altres administracions. Quant a les vacances, no tenc cap
problema. Sempre hi ha un saldo negatiu quant a aquests temes. No només ara, que tenc
aquesta responsabilitat, sinó com a treballadora d’aquesta casa. Moltíssimes vegades he fet
feina en vacances, moltes vegades no les he fet totes, i no és cap problema. Jo tenc molt clara
la vocació de servei al ciutadà, des d’un lloc o des d’un altre, des d’un càrrec o des d’un lloc de
feina. No m’agafarà per aquí, Sra. Noval, pot rallar amb qui vulgui. No tenc cap problema a
posar que constin les meves vacances a l’agenda. Mirarem com ho fan les altres
administracions, perquè no podem comparar amb el que es feia abans aquí. I per cert, he fet
cinc dies de vacances a principi del mes d’agost i cinc dies més a principi del mes de
setembre, tot i que a l’anterior moció de l’aigua deien: “la Sra. Juanola es trobava, una vegada
més, de vacances, una cosa bastant habitual en els darrers temps”. No sé com ho poden
saber, si diuen que no estan posades les vacances. És igual. No tenc cap problema a posar les
meves vacances, perquè el Sr. Aínsa ho ha dit: és un dret que tenim tots, i necessitam
descansar. Mirarem com ho feim. Sí que es fa un decret d’Alcaldia on consta la meva absència
durant aquests dies. No hi ha res a amagar. S’ha de millorar, si no tenim cap pega que la gent
ho sàpiga. De ciutadans, en reb moltíssims, sense hora moltes vegades; vénen aquí i, si jo puc
sortir dos minuts, els atenc; que després no en queda constància...?: mirarem que les persones
que estan fent feina extremin un poc les precaucions, per tal que vostès ho puguin saber;
però poden estar tranquils que en reb molts, de ciutadans, moltíssims, al cap de la setmana.
Avui matí ens ho hem mirat i hem rallat un poc quant a com podríem millorar aquest
funcionament, i no hi ha cap problema.
SRA. NOVAL DEL PP: Tal vegada no li agrada com rall, Sra. alcaldessa, però, a mi, el que no
m’agrada és que no em responguin el que deman. En cap moment s’ha qüestionat que vostè,
Sra. alcaldessa, se’n vagi de vacances. En cap moment s’ha qüestionat el seu l’horari laboral,
Sra. alcaldessa, perquè jo mateixa, com a regidora en el govern, també venia molts de
capvespres a fer feina, igual que molts altres dels meus companys, i mai ho hem dit, perquè
creiem que aquest treball és de totes les hores que es puguin o que es considerin. L’horari
d’arribada o de sortida tampoc es qüestiona. He dit que hi ha reunions que es posen més per
emplenar agenda, perquè tenim constància que, en moltes ocasions, s’ha cridat a primera
hora a Alcaldia i no hi havia ningú. Jo no dic, Sra. alcaldessa, que vostè arribi a les 10 del matí i
se’n vagi a la 1 del migdia, ni dic que no atengui gent; li dic que, a l’agenda, en ocasions, hi ha
una sèrie d’informació que no consta, i a veure per quin motiu no consta. Quant a la darrera
part de la seva intervenció, relativa al fet que potser que hagin revisat i que hi hagi coses que
no es facin, perfecte; que abans no hi era l’agenda de l’alcaldessa?, també ho he dit jo. És que
no hi ha cap problema, però se suposa que, si vostès criticaven tota aquesta falta d’informació
i de transparència, era perquè anaven a posar-hi remei, i jo l’únic que veig és que l’agenda
que actualment podem consultar, jo com a ciutadana, ja no com a membre de l’oposició, no
reflecteix la realitat del que cada dia passa en aquest Ajuntament. És l’únic que li estic dient,
Sra. alcaldessa, però ni li estic qüestionant el tema de les vacances, ni el tema de l’horari. No hi
ha res més enllà d’aquesta pregunta. És per quin motiu. No vagi més enllà, Sra. alcaldessa,
perquè no és aquesta la pregunta. Si vaig més enllà, li ho dic, i crec que ja me coneixen, som
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bastant clara, per a bé i per a mal, i aquí, simplement, li deman, Sra. alcaldessa, per què falta
informació en ocasions a l’agenda, i ja està.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la incorporació
de la figura de l’educadora social als centres educatius (SG3216PR0083)
Al plenari del mes de setembre de 2015 va ser aprovada per unanimitat de la corporació una
proposta d’acord presentada pel Grup Municipal del Partit Popular en relació a la incorporació
de la figura de l’educador social als centre educatius.
La proposta d’acord tenia 2 punts:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant
l’institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), dependent de la Conselleria
d’Educació i Universitat, posi en marxa un pla pilot per al curs acadèmic 2015-2016, als IES de
Maó, per a la millora de la convivència en els centres educatius de secundària, mitjançant la
inclusió de la figura professional d’un tècnic d’intervenció socioeducativa.
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de Govern de l’Ajuntament de Maó perquè
convoqui una reunió amb els consells escolars dels centres educatius d’ESO de Maó, al llarg
del curs escolar 2015-2016, per aprovar la iniciativa exposada en el punt anterior.
Ha passat un any i, per tant, un curs escolar i no tenim noticies que s’hagi fet cap moviment al
respecte, ni que s’hagi convocat cap reunió amb els consells escolars per tractar aquest tema.
Arribat l’inici del curs escolar 2016-17, i havent deixat un temps prudencial, és per la qual cosa
el Grup Popular a l’Ajuntament de Maó planteja les següents preguntes a la Sra. alcaldessa:
1) Sap l’alcaldessa si la Conselleria d’Educació té previst convocar cap reunió amb els
consells escolars per exposar-los la proposta.
2) Quin seguiment ha fet l’alcaldessa sobre el tema?
3) Sap l’alcaldessa quina és la intenció el Govern de les Illes Balears respecte a la
incorporació de la figura de l’educador social als centres educatius?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Fa un any parlàvem d’aquest tema. Jo ja li vaig dir, Sra. Reynés,
que estaria contenta de dur a debat aquest tema dins aquesta sala, i avui, de nou, el tornam a
recuperar; i nosaltres seguim en la mateixa línia i amb el nostre compromís de fer feina en
àmbit comunitari i en coordinació, com ja li vaig dir en el seu dia, Sra. Reynés, amb els tres
agents que trobam que han d’anar junts i que no poden anar per separat: escola, família i
l’Àrea Social. Comunicar-li, Sra. Reynés, que aquest mes de setembre hem incorporat dins
l’Ajuntament de Maó tres educadors socials, gràcies a l’augment del pressupost rebut tant del
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Govern Balear com del Consell Insular de Menorca, del programa de prestacions bàsiques, per
una banda, d’integració de persones immigrants, per una altra, i del programa de suport a la
família i infància, que, fins al seu moment, depenien del Govern Balear i venien del Govern
Balear; i, des d’aquest any, a petició un poc dels ajuntaments i per facilitar la gestió, s’ha
unificat tot des del Consell Insular de Menorca. Pensam que la feina de l’educador, i jo crec
que aquí tots ho compartim, ha d’anar molt més enllà i ha de permetre la coordinació amb els
dos àmbits, i aquesta és la línia que volem potenciar. Feta aquesta introducció, respondré les
tres preguntes que vostè, Sra. Reynés, me planteja. Per una banda, no tenim previst convocar
els consells escolars de manera explícita i independent de cada un dels instituts, per informar
d’aquest canvi; de fet, la comunicació la vam fer l’any passat a tots els centres educatius,
inclosos els instituts, per informar que, mentrestant, posàvem una figura de referència per
facilitar la coordinació, en aquest cas, entre centre educatiu, equips d’orientació i Serveis
Socials. Aquest any hem seguit fent la mateixa feina i, de fet, els educadors socials, tot i que
van començar la setmana passada, ja s’han presentat als tres instituts i ja coneixen el nou
canvi; i, de la mateixa manera, estem iniciant les reunions de coordinació amb les escoles. El
segon punt, que és el tema de l’alcaldessa; evidentment, l’alcaldessa està assabentada de tot.
Jo seguesc el tema i, a més a més, el faig seguir a tots els meus companys, que en són
coneixedors, perquè compartim el projecte, compartim filosofia i, com a equip, anam
coordinats. El tercer aspecte, que era referent al Govern Balear; jo ja n’havia parlat,
concretament amb la Direcció General, no record com es diu ara, Comunitat Educativa i
CONVEVIX, i avui matí he tornat a parlar amb el director general i m’ha avançat un poc el que
em va dir, i és que la Conselleria d’Educació i Benestar Social té la intenció de recuperar
aquest Pla i incorporar aquest perfil dins l’àmbit educatiu; així i tot, nosaltres volíem anar un
poc més ràpid, perquè pensàvem que hi havíem de fer feina, i ens vam arromangar; i aquí
som.
SRA. REYNÉS DEL PP: Agrair a la Sra. Obrador tota la informació. No he coincidit, tal vegada, a
la Comissió Informativa on vostè, Sra. Obrador, ha parlat del tema dels educadors socials, no
sé si és perquè jo no he vingut o perquè no ho ha dit; és igual; independentment d’açò, està
bé, tot i que jo pens que, tal vegada, la figura de l’educador hauria de venir dotada des de la
Conselleria i ser una figura fixa a tots els centres de secundària i, fins i tot, de primària, perquè
se sap molt bé, i l’Equip d’Intervenció i Família ho confirma, que de cada vegada les
problemàtiques comencen abans i que, per tant, cal intervenir abans; per tant, crec que açò
seria interessant, tot i que està molt bé que haguem incorporat tres educadors socials. M’ha
agradat molt la seva intervenció en positiu, Sra. Obrador, perquè, quan repassava l’acta del
Ple del dia 24 de setembre, la seva va ser una intervenció molt dura, rallant de l’herència dels
4 anys anteriors en temes educatius; per tant, li ho agraesc. Supòs que açò ve perquè vostè,
Sra. Obrador, ara ja ha gestionat, i tal vegada ja coneix com és de difícil, a vegades, poder fer
algunes coses; però bé, li agraesc el to.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: De fet, la meva intervenció de fa un any començava dient que li
agraïa, Sra. Reynés, que dugués aquest debat al Ple municipal. El que sí que li deia, Sra.
Reynés, era que aquest debat arribava 4 anys tard, perquè el Pla pilot s’havia posat en marxa
el 2009. Compartim projecte, compartim la idea i la diferència és que, dins primària, la figura
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de l’educador social existeix dins els equips d’orientació i, per açò, es prioritza en l’àmbit de
secundària.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la millora de la
il·luminació al camí de Trepucó (SG3216PR0084)
El pasado mes de julio y a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, el pleno de esta
corporación aprobó una moción por la que se comprometía a mejorar la iluminación del camí
de Trepucó antes del inicio del nuevo curso escolar 2016-17, así como la redacción de un
proyecto de mejora.
Iniciado el curso escolar y sin tener noticias al respecto, preguntamos a la señora alcaldesa:
-

¿Cuándo tienen previsto llevar a cabo la mejora de la iluminación, aunque sea de
forma provisional, hasta tener el proyecto redactado?
¿En qué situación se encuentra la redacción del proyecto en cuestión? ¿Qué prioridad
tiene para el equipo de gobierno sobre otros proyectos que se tengan que redactar?

De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Aínsa explica la pregunta presentada pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SR. MUÑOZ D’ARA MAÓ: Quan vostès van fer la proposta, la vam apreciar, perquè consideram
que la seguretat de l’alumnat i que es faci un accés per a vianants als centres era important. Ja
li ho vaig comentar, Sr. Aínsa, que hi havia, en un principi, algunes dificultats, per les
característiques especials de la zona i que havien de realitzar un projecte amb una línia
soterrada, perquè hi havia riscos d’inundació, riscos d’erosió, i açò implicava una declaració
d’interès general. Ens vam posar en contacte amb l’enginyera i amb l’electricista municipals,
es va estudiar una solució que podia ser provisional o definitiva, segons com s’encarés, que
era la d’utilitzar els suports de línies aèries existents per tirar una línia d’enllumenat i col·locar,
amb aquests mateixos suports, els llums, amb la qual cosa simplificavem molt la feina. Es va
procedir a encomanar l’estoc de material necessari per col·locar els llums, però, per qüestions
de fàbrica, només es va poder disposar del 50% del material necessari, i es va actuar; ja estava
en servei durant les festes de Gràcia i probablement els cavallers que hi van passar ja ho van
notar, en el que és el primer tram, que és el que aniria des de la rotonda de la intersecció amb
la via de Ronda i l’accés al cementeri, fins al que seria el camí d’en Barrotes. Queda pendent,
ara, perquè el material ha arribat aquesta setmana, de col·locar els llums que anirien des del
camí d’en Barrotes fins a l’accés al camí Verd; i després hi ha una dificultat afegida, que és el
tram del camí Verd que arribaria fins als instituts. Allò és un espai que seria competència del
Consell Insular, i s’està negociant un conveni per poder fer aquesta actuació. Podríem dir que,
durant els propers quinze dies, s’acabaria el tram que arribaria fins al camí Verd i que del camí
Verd fins a l’aparcament de la zona esportiva, i s’estaria pendent d’aquest conveni que estem
negociant.
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació al Pla estratègic
de Serveis Socials Comunitaris (SG3216PR0085)
Durant l’anterior mandat, el personal tècnic de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament va
començar a treballar en un esborrany del Pla estratègic de Serveis Socials Comunitaris bàsics
2015-2019, una iniciativa que responia al compromís municipal de millorar l’organització i la
intervenció social a la nostra ciutat, per tal d’atendre d’una forma més adequada les
necessitats socials detectades i les demandes de nous perfils de població que acudien per
primer cop als Serveis Socials Comunitaris.
Al nostre entendre, amb aquest Pla es pretenia, d’una part, donar resposta a les demandes
actuals; i, per altra part, ser capaços de detectar factors de vulnerabilitat i d’exclusió social, per
tal d’impulsar itineraris d’inclusió i promoure actuacions i alternatives de futur.
Ha passat més d’un any d’ençà que l’equip de govern, conformat per ARA Maó i PSOE, tenen
la responsabilitat de govern al nostre municipi; ha passat més d’un any d’ençà que, en
campanya electoral, els dos grups utilitzaven al seu discurs acusacions molt greus sobre
l’anterior equip de govern, en referència a la política social que es duia a terme.
No havent tingut cap notícia sobre la situació d’aquest Pla i que tampoc tenim coneixement
del Pla d’emergència social, ni del Pla de xoc per lluitar contra la pobresa infantil, que s’havia
de fer a escala insular, i havent deixat un temps prudencial des de l’inici del mandat, és per la
qual cosa que el Grup Popular a l’Ajuntament de Maó planteja les següents preguntes a la Sra.
alcaldessa:
1) S’està fent feina en el desenvolupament d’aquest Pla estratègic de Serveis Socials
Comunitaris a l’Ajuntament de Maó, o ara no és una prioritat de l’actual equip de
govern?
2) Sap la Sra. alcaldessa en quin punt es troba la redacció del Pla d’emergència social i de
xoc per lluitar contra la pobresa infantil, que havia de dur a terme la Conselleria de
Benestar del Consell Insular? És que es tractava únicament d’una estratègia electoral?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Pel que fa al Pla estratègic de Serveis Socials, el coneixíem;
inicialment, el vam estudiar i hi hem estat fent feina des del principi; però la incorporació
d’Educació dins Serveis Socials, d’una banda, i el fet que Formació formi part d’una altra àrea
han implicat, com no podia ser d’una altra manera, incorporar i revisar certes coses. De fet, hi
ha un grup de feina que hi fa feina setmanalment, en revisar i anar incorporant protocols de
coordinació. És una feina més interna, però sí que s’està fent. Pel que fa al segon punt, que és
el relatiu al Pla d’emergència social i de xoc per lluitar contra la pobresa infantil, jo, tal vegada,
crec que seria oportú demanar-li al Ple del Consell aquesta informació, perquè forma part
d’una gestió d’una altra Administració. De totes maneres, estem convocats dimarts que ve, si
no vaig equivocada, al Ple de Serveis Socials i hi ha un punt de l’ordre del dia que fa referència
a aquest aspecte. No tenc més informació, però fa referència a aquest aspecte.
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SRA. REYNÉS DEL PP: Com que era tan important fa un any, com a mínim demanar a veure
com està; el més lògic seria que, des de l’Ajuntament, la regidora d’Educació i Serveis Socials
Comunitaris estigués al corrent de com està la situació del Pla de xoc contra la pobresa
infantil; tal vegada és que ara ja no en tenim, i ja està solucionat.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.25 hores del dia 29-092016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
La present acta resta pendent d’aprovació a la propera sessió plenària que es realitzi.
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