PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 11 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 28 - 11 - 2016
=====================================

Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
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

(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)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absent
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
(Excusa la seva absència)

(C.ME)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
28-11-2016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
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es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte
de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent
ordre del dia:
1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si algun membre del Ple té observacions a fer
a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 27 d’octubre de 2016.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificacions de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de quatre decrets
d’Alcaldia de modificació de crèdit, tres de transferència i un de generació de crèdit,
que es transcriuen a continuació:
EXP. SICALWIN. 2SG4116MC0031
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:
Pres.Partida /
Descripció
Concepte
D16 SG8 2410 2269901 ALTRES DESPESES VÀRIES FOR.
CURSOS RC-6398
TOTAL BAIXES

Import

D16

+42.000
+42.000

SG8 2410 6250111 MOBILIARI FORMACIÓ-CURSOS
TOTAL ALTES

- 42.000
-42.000

Maó, 14 d'octubre de 2016
L'alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal
Pons
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EXP. SICALWIN . 2SG4116MC0032
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:
Pres.Partida /
Descripció
Concepte
D16 SP1 2311 2210501 PRODUCTES ALIMENTARIS-RGA RC42
D16 SP1 2311 6230111 EQUIPAMENT RGA (RC- 8371)
TOTAL BAIXES

Import
-30.000
-30.000
-60.000

D16

SG8 2410 6220111 MILLORES EDIFICI RGA
TOTAL ALTES

+60.000
+60.000

Maó, 14 d'octubre de 2016
L'alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal
Pons

EXP. SG4116MC0033
DECRET D'ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 7a d'execució
del Pressupost vigent, aprov la generació de crèdit següent:
Pres.Partida /
Descripció
Concepte
D16 SG8 2410 1310011 PERS. TEMPORAL-PROJECTE
D16 SG8 2410 1600011 SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL
PROJECTE
D16 SG8 2410 2269911 ATRES DESPESES- PROJECTES
TOTAL

Import

I16

213.076,61
+213.076,6
1

45051

SOIB- CONVENIS SUBSC.
TOTAL
3

166.813,94
25.714,10
20.548,57
+
213.076,61
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Maó, 28 d'octubre de 2016
L'alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons
EXP. SICALWIN . 2SG4116MC0034
DECRET D'ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d'acord amb la base 6a, 3,
d'execució del Pressupost vigent, que regula l'ús del fons de contingència, aprov la
transferència de crèdit següent:
Partida
SP1 3230 6250111 MOBILIARI ESCOLES INFANTILS
Total Altes

Import
+20.000,00
+20.000,00

SP1 3230 4610311 DESPESES UIMIR (AD-154)
Total Baixes

-20.000,00
-20.000,00

Maó, 4 de novembre de 2016
L'alcaldessa: Conxa Juanola Pons.
La secretària interina: Mònica Mercadal
Pons

A les 19.10 hores, el Ple es constitueix en Junta General de Promocions Urbanístiques
de Maó, S.L.
A les 19.20 hores es reprèn la sessió plenària.
3. Modificació de l'acord de Ple de data 28.07.2016, sobre assumpció
per l'Ajuntament del patrimoni empresarial de la societat municipal
Promocions Urbanístiques de Maó, SL, en liquidació, per dissolució
d'aquesta (Exp. SG1016CC0032)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
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A la vista del nou balanç final de liquidació i l’informe de liquidació de data 10 de
novembre de 2016, i de conformitat amb l'informe de la Intervenció municipal de data 11
de novembre de 2016, s'acorda la modificació de l'acord del Ple municipal, en la seva
sessió ordinària de 28 de juliol de 2016, punt 16 de l'ordre del dia, i, conseqüentment,
s'acorda l'assumpció, per part de l'Ajuntament de Maó-Mahón, com a soci únic de la
societat i adjudicatari, de l'actiu resultant, a títol de successió universal, del patrimoni
empresarial en bloc de la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, SL, EN
LIQUIDACIÓ, consistent en la totalitat dels actius resultants de la liquidació de la societat,
incloent-hi els béns immobles i subrogant-se en tots els contractes, convenis i resta de
relacions jurídiques, i en totes les relacions laborals, com a personal laboral indefinit no fix
i amb els mateixos drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social de les quals era
titular la societat dissolta, conforme consten relacionades al balanç final de liquidació, a
data 10 de novembre de 2016, presentat pels liquidadors, especialment als seus annexos,
incorporats a l'esmentat acord de Ple de 28 de juliol de 2016, que no han sofert cap
variació i al qual aquest acord es remet.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.
4. Expedient de Pressupost municipal per a l'exercici 2017 (Exp.
SG4016PT2017)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Aprovar l’expedient de Pressupost general per al 2017 de l’Ajuntament de Maó, que
ascendeix a 35.779.615 euros (trenta-cinc milions set-cents setanta-nou mil sis-cents
quinze euros) a l’Estat d’Ingressos i a 34.497.600 euros (trenta-quatre milions quatrecents noranta-set mil sis-cents euros) a l’Estat de Despeses, i amb una operació de
crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions per import de 2.500.000 euros (dos
milions cinc-cents mil euros)
Acompanyen l’expedient la plantilla de personal per a l’exercici 2017 i l’annex
corresponent.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: L’equip de govern, amb aquest Pressupost 2017, manté els
objectius marcats a principi de legislatura, quant a atenció social i a reactivació
econòmica, i ratifica, com a principis rectors a l’hora de confeccionar els comptes, la
prudència i la transparència. El consistori preveu un volum d’ingressos de 35,77 milions
d’euros, que representen un 5,20% menys respecte a la xifra del 2016, i estableix una
previsió de despesa de 34,49 milions d’euros, un 2,04 % inferior respecte de l’any
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passat. Per tant, la diferència comptable entre ingressos i despeses és d’1,28 milions
d’euros. El pressupost per a l’any que ve s’ha d’emmarcar en un context d’incertesa i
de feble recuperació econòmica, en el qual la millora dels indicadors macroeconòmics
no s’ha traslladat a l’economia de les famílies. La persistència de la crisi es manifesta
de diverses maneres. Algunes d’aquestes, desconegudes fins ara. Una bona mostra
d’açò és l’augment del número de treballadors pobres que, tot i tenir feina, viuen en una
situació de precarietat, a causa de la mala qualitat dels contractes i de les condicions
laborals. En conseqüència, i com va advertir recentment un informe de l’OBSAM, una
quarta part de la població de Menorca es troba en situació de risc de pobresa, tot i
l’afluència més gran de turistes d’enguany i l’augment d’ingressos d’aquest sector, clau
a l’economia de l’illa. Per tot açò, els comptes de l’Ajuntament per a l’any 2017 destinen
al principal volum de despesa les partides socials i les vinculades a les mesures de
reactivació econòmica. A destacar, en aquesta previsió d’ingressos, la baixada de
l’import mitjà, de la qual es beneficiarà cada ciutadà, en l’impost directe sobre béns
immobles, en un 8%, arran de l’adopció d’un coeficient reductor del 0,92% en els valors
cadastrals per a l’any 2017. Amb aquesta mesura, se situarà el rebut d’IBI que paga
cada ciutadà, en funció del seu tipus d’habitatge, al nivell dels anys 2008, 2009 o 2010.
En aquest apartat d’ingressos, hi constarà també que la sol·licitud tramitada l’any 2016
de delegació de competències al Govern Balear a favor de l’Ajuntament de Maó, que
implicava la transferència cap a l’Ajuntament de 4,22 milions d’euros, en virtut de la Llei
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, la qual no ha arribat a la seva
implantació i ha quedat congelada per la sentència del Tribunal Constitucional, que la
qüestiona, i també per la falta de reacció a causa de la paràlisi del Govern central
durant tot aquest any passat, es descarta que sigui acceptada i que arribi aquest
finançament per als serveis socials que presta l’Ajuntament. Aquesta baixada
d’ingressos del capítol IV es compensa, en una petita part, amb els convenis de la
Comunitat Autònoma i el Consell Insular amb l’Ajuntament, en aspectes tals com places
concertades a la Residència Geriàtrica Municipal o Programa de Serveis Comunitaris
Bàsics, que aporten uns ingressos d’1,3 milions d’euros. Pel que fa a la despesa, el
volum total previst és de 34,49 milions d’euros; restant a aquesta quantitat els
ingressos previstos, es pot observar que més d’un milió d’euros d’ingressos no es
poden dedicar a despesa, a causa de l’aplicació de la Llei 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que, entre altres mesures, no permet que les
entitats públiques puguin finançar inversions i/o despeses corrents a través dels bancs,
sinó que obliga a encarar-ho tot amb els recursos ordinaris, impostos directes,
indirectes, participació en tributs, etc.; a part, també, de l’obligació de destinar el
superàvit possible de l’any anterior a retornar préstecs en primera instància. Recordam
l’article 14 de la Llei, que diu: “El pago de los intereses y el capital de la deuda pública
de las administraciones públicas bajará de prioridad absoluta frente a cualquier otro
gasto”. Aquestes fortes restriccions imposades pel Govern de l’Estat, en el cas d’una
institució com l’Ajuntament de Maó, que històricament s’ha mantingut dins els
paràmetres que marcava la llei i que, ara mateix, té un percentatge d’endeutament per
davall del 25%, molt per davall del límit legal del 110%, resulta una cosa
descoratjadora. Així i tot, som optimistes. Confiam que arribi realment certa recuperació
econòmica que permeti, tot i la baixada en els ingressos per la rebaixa del concepte
d’IBI, que els ingressos municipals per altres
conceptes, com poden ser plusvàlues,
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IAE, ICIO, etc., augmentin, tot i que no hi hagut cap canvi normatiu a l’alça, per part
nostra. Així com, atès el mínim deute municipal, ja comentat, podem incorporar en el
2017 el màxim romanent de tresoreria possible, que prové de l’any anterior, per
finançar inversions. Així com que també la feina diària feta per l’Ajuntament permeti
treure més inversió concertada amb les altres institucions públiques: programes
d’ocupació amb el Govern Balear, PIC amb el Consell Insular, Pla de prestacions
socials bàsiques, places concertades, convenis d’educació 0 a 3 anys, Programa
ARRU, etc. Sobretot, creiem encara més important que aquesta certa recuperació
econòmica arribi definitivament a les famílies i que la pressió d’assistència social
d’emergència, a què fa front l’Ajuntament, arribi a afluixar. Amb tot açò, preveiem que
les despeses per a l’any 2017 ens permetran mantenir, i així ho prioritzam, els objectius
marcats de reactivació econòmica i d’atenció social. Del volum de despesa de 14,22
milions, els programes i actuacions de caire econòmic representen el 41,2%; i 10,20
milions suposen el 29,6% quant a partides amb rerefons social i comunitari. La primera
prioritat en mesures de dinamització de l’activitat comercial de la ciutat és la de
dinamitzar tant els seus mercats, com els seus barris, assegurar els serveis públics de
la ciutat i donar suport a l’activitat i a l’ocupació mitjançant inversió pública pròpia, com
també inversions acordades amb altres administracions autonòmiques i estatals. I, lligat
a la segona prioritat, prendre part activa en projectes d’inserció laboral concertats amb
altres institucions públiques i seguir les accions pròpies mitjançant programes d’ajuda i
de caire social, projectes en l’àmbit de l’educació i projectes per fomentar la cohesió.
Les partides de caire marcadament econòmic, tant d’inversions, com de despesa
corrent, inclouen inversions en infraestructures i equipaments, despeses de millora i
manteniment d’edificis i parcs, jardins, programes de protecció econòmica, programes
ocupacionals i de formació, etc. Una de les nostres línies mestra en temes d’inversions
és la de prioritzar el tema de gestió de l’aigua i l’aprofitament d’energies netes. Les
partides de caire marcadament d’atenció i cohesió social inclouen, per una banda, 7,3
milions destinats a Serveis a les Persones i Educació, i 2,9 milions a Cultura i Esports.
Algunes de les línies destacables són: 3,1 milions d’euros destinats a partides
pressupostàries de capítol II, que inclouen atenció social directa, i capítol IV, que
inclouen atenció a través d’ajuts a tercers, escoletes de 0 a 3 anys incloses, que
suposen 230.000 euros més que l’any 2016. Inversions en espais socials i educatius,
podríem destacar un increment de 50.000 en assistència domiciliària, programa de
prevenció per a la gent gran, que en molts casos viu tota sola, com a política de
prevenció. Incrementar en 40.000 euros convenis de mediació social, per connectar
educació, sanitat i serveis socials, per detectar casos de fillets que necessiten ajuda i
els Serveis Socials no arriben per destapar la seva situació. Podríem destacar, també,
150.000 € d’inversió en nous equipaments de la Residència Geriàtrica, 80.000 euros
d’inversió en projectes de millores als edificis escolars, 80.000 euros d’inversió en altres
espais municipals. Destacam, també, 1,59 milions d’euros destinats a partides
pressupostàries de capítol II, quant a despeses de manteniment de l’espai museístic
Palau Oliver-Museu Hernández Sanz, Arxiu Municipal, Poliesportiu Municipal, promoció
cultural, festes i altres; i, en el capítol IV, com a subvencions a entitats culturals i
esportives. A destacar, en aquest apartat, l’aportació a la Fundació Teatre Principal de
367.000 euros i una inversió de 190.000 euros en millores de la piscina municipal. A la
resta de partides, que suposen el 29,2%7 restant del pressupost municipal, se’ls
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dediquen 3,7 milions; un 10,9% a seguretat ciutadana i mobilitat; 6,3 milions, que és un
18,3%, a administració i atenció ciutadana. Podríem destacar unes partides amb una
marcada particularitat, que són les següents: 181.000 euros a l’encomana de gestió a
SILME, Servei d’Informàtica Local de Menorca, empresa pública encarregada de la
gestió mancomunada dels serveis informàtics, de la qual formen part tots els
ajuntaments de l’illa i el Consell Insular, i 77.000 euros en inversió en equipament
informàtic. Aquestes dues partides de despesa tenen una important dotació per dur a
terme la revolució procedimental que s’ha encarat dins l’Administració pública per
complir l’objectiu de la implantació definitiva de l’Administració electrònica, d’obligat
compliment per a tota l’Administració. Aquest esforç d’inversió i formació de recursos
humans, pressupostàriament, s’ha d’enfrontar sense que el Govern central permeti
pujar el sostre de despesa, situació que dificulta moltíssim a les institucions de complir
tots els seus compromisos. Aquesta obligació administrativa s’afegeix a les ja existents,
sense més recursos que els propis de l’Ajuntament. Així com la partida de 250.000
euros del fons de contingència per a possibles despeses ineludibles i no previstes en
aquest pressupost 2017. Finalment, pel que fa a l’endeutament, preveiem, al final de
l’any 2017, un endeutament màxim d’uns 9,3 milions d’euros; el que ve a ser un
percentatge molt baix, del 29%, en relació amb els ingressos corrents de l’Ajuntament;
molt allunyat del 110% marcat com a mínim legal. Encara que, molt possiblement, no
arribem ni al 25%, ja que la contractació del préstec pressupostat de 2,5 milions d’euros
dependrà dels resultats de la liquidació 2016, que preveiem positiva, com s’ha fet els
darrers anys.
SR. TUR DEL PSOE: Un pressupost que, com bé ha dit el Sr. Tutzó, reflecteix bé les
prioritats d’aquest equip de govern; si més no, em deixaran dir que les prereflecteix, ja
que m’adon que, de cada vegada més, el pressupost és més pre i menys supost. Els
condicionants que molt bé ha explicat el tinent de Batlia Sr. Tutzó impregnen els
comptes; i val a dir, d’una manera prou clara, que molts d’aquests condicionants, que
són purament ideològics i que vénen marcats per normativa d’altres administracions
superiors, fan que la satisfacció en l’elaboració d’aquests pressuposts sigui, jo crec,
moderada. Els números quant a ingressos i deute, conforme ha explicat el Sr. Tutzó,
deixen palès que la situació es troba totalment sanejada, la qual cosa ens deixa més
tranquils quant al que són els números d’aquest Ajuntament. És per açò que, a dia avui,
seguim sense entendre que la pressió més gran que es fa damunt les administracions
públiques segueixi sent sobre els ajuntaments. Ajuntaments que partim, com es veu
amb aquests números, d’un superàvit inicial, o ara des d’una diferència positiva entre
ingressos i despeses, ingressos que, desgraciadament, per llei, no tenim la possibilitat
de gastar. Els condicionants que s’han constatat irreals, desgraciadament, com la
delegació de competències en matèria social, i que vam tractar dins el debat del
pressupost de 2016, i que no van arribar, fa que aquest any, lògicament, amb una
decisió ja marcada i clara per part de la Comunitat Autònoma i del Ministeri, no ho
pressupostem; però també crec que val la pena dir que ni l’any 2016, ni el proper,
veurem que aquest fet ha implicat una minoració de la despesa social, sinó tot el
contrari. És a dir, el que perseguia l’anomenada Llei Montoro, i que molts ajuntaments
han denunciat, és que es reduís la despesa --bé, les competències que no són pròpies,
bàsicament--; per tant, el gran bloc dels 8serveis socials; i, quant a les quals, les
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comunitats autònomes i el mateix Ministeri van contestar que, desgraciadament, tot i
que la Llei ho deia de manera bastant clara, no se’n farien càrrec; per tant, la conclusió
era que els ajuntaments havien de deixar de prestar aquests serveis o havien de
prestar-los amb fons propis, com hem fet nosaltres i la majoria d’ajuntaments; i, a més,
els hem augmentat. Són pressupostos, com molt bé deia el Sr. Tutzó, realistes i
prudents, amb poc marge de maniobra; però, en allò que sí tenim marge de maniobra,
són clarament progressistes, socials i, fins i tot, reivindicatius. Ho són quan defensen,
com a partides principals, aquelles que fan referència a la inversió pública, a la
reactivació econòmica i a l’atenció social. Els tres eixos ineludibles per a aquest equip
de govern. I, com deia, encara ho seran més, si, com es preveu, s’hi es poden
incorporar una part important dels romanents de 2016 per a inversió sostenible. L’any
2017 serà una any d’una injecció importantíssima quant a inversió pública en el nostre
municipi, amb fons propis pressupostats de prop de 3.000.000 d’euros, més el que
puguem incorporar dins el 2017 arran de la inversió concertada amb altres
administracions públiques, que superarà, possiblement, els 4.000.000 d’euros, i, per
tant, el capítol VI del pressupost de 2016. Altres administracions intervindran també
duplicant o triplicant les nostres previsions d’inversió en el nostre municipi. Gràcies a la
Comunitat Autònoma, esperam que es puguin fer les fases de l’Escola d’Adults i altres
inversions en educació i instituts a Maó; s’intervindrà en medi ambient, amb actuacions,
també, a l’entorn del Parc Natural; es preveuen, també, les inversions en salut, que
aquests dies hem tingut coneixement clar quant a què s’està executant; dins la
Conselleria d’Ordenació i Habitatge s’intervindrà amb tot allò que són els ajuts vinculats
a les àrees de rehabilitació; gràcies a Autoritat Portuària es durà a terme la millora clara
del vial de Cala Llonga, és a dir, del vial des del Cós Nou a tot l’entorn del vial de Cala
Llonga, amb més de 2,3 milions d’euros –jo, aquest, sí que el volia, Sr. Botella; el que
no volia com està és l’anterior; però aquest, sí–; s’invertiran, quant al nou ascensor i la
consolidació del penyal, més d’1.000.000 euros; també es durà a terme la reforma del
carrer Josep Anselm Clavé a l’entorn de les Cases de l’Ateneu, amb més d’1,2 milions
d’euros; només aquesta inversió puja al voltant de 9 milions d’euros, tres vegades més
del que destinarem a inversió, amb fons propis, a la nostra ciutat. Açò jo crec que
també és lluitar per Maó, igual que ho és amb altres programes que no són d’inversió;
dins aquest any ja hem pogut veure com millorava la relació amb la resta
d’administracions; ho demostra l’augment de les partides de 0 a 3 anys; l’augment de
dotació per a places de dependència; l’augment en el Pla de prestacions socials
bàsiques; els ajuts als projectes d’energia neta; el Teatre; per primera vegada, el
Govern assumeix el seu paper de patró i hi posa 50.000 euros; es promociona el petit
comerç amb l’IDI i arran de la Direcció General de Comerç; a més a més, quant a tot el
que són les ajudes i els programes vinculats a formació i a ocupació, dins aquests 14 o
15 mesos que duim de gestió, a dia d’avui portam gestionats en aquest Ajuntament
programes per valor d’1.696.000 euros; la por era que aquests programes no
vinguessin pagats amb l’agilitat que voldríem; i, en aquests moments, el projecte
Visibles, que és l’únic que està acabat al 100%, està abonat en aquest Ajuntament al
100%; i els de garantia juvenil estan abonats en el 60%, com s’havia compromès la
Conselleria. Per tant, crec que, en aquest cas, més de 3.000.000 d’euros amb aquestes
polítiques concertades i acordades amb la resta d’administracions, açò també és fer
pressupost municipal, tot i que no es reflectesqui
en el document que duim avui. En
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definitiva, uns pressupostos que, dins el marge que tenim i amb els condicionants de
les diferents lleis superiors, responen i reflecteixen les prioritats clares d’aquest equip
de govern.
SR. BOTELLA DEL PP: Com és de justícia, habitual en les meves intervencions en
aquest tema, i del Partit Popular, agrair, en primer lloc, la feina feta pels Serveis
Econòmics i Jurídics d’aquest Ajuntament en la realització d’aquest expedient, com
molt bé reconeixien tant el Sr. Tutzó, com el Sr. Tur, com la Sra. Juanola, en altres
indrets, atès que és de gran complexitat. Seguidament, felicitar sincerament el tinent
d’Alcaldia responsable dels Serveis Econòmics. Una felicitació amb doble sentit: per
l’elaboració de l’expedient, amb tots els condicionants i dificultats que marca l’actual
legislació, la qual cosa, com tots sabem, no és gens fàcil; però una felicitació perquè,
vista la proposta de pressupostos, de la qual en podem compartir una bona part,
arribam al convenciment que, ja sigui per obligació o per convicció, i m’atreviria a dir
que per al Sr. Tutzó n’hi ha un poc de cada banda, les tesis per ell defensades des de
l’Àrea Econòmica han prevalgut i s’han imposat als criteris d’altres àrees, incloses
altres formacions polítiques que formen l’equip de govern. Per tant, podem dir que
presenten vostès uns pressupostos espectaculars, la qual cosa, tenint en compte com
de contraris són vostès als espectacles, és molt a valorar. Ja entrarem després a
valorar si açò es converteix en una comèdia, en un sainet o en una tragèdia grega; i, en
tot cas, ja veurem després el públic quina valoració en fa, de l’espectacle. Entenem,
idò, que els plantejaments fets des de l’equip econòmic són correctes, i res a objectar a
la labor del Sr. Tutzó, que, com ell mateix va dir, és un professional de l’aviació i que
s’està revelant com un bon economista que fa la seva feina, però aquí venim a fer
política, no a fer de tècnics; i, vista la seva intervenció, Sr. Tutzó, i la del Sr. Tur, se’m
confirma la idea que tenia al respecte. El Sr. Tutzó ha fet una magnífica exposició
tècnica dels pressupostos i la defensa política ha vingut donada pel Sr. Tur, que ho ha
fet meravellosament bé, també, espectacularment bé, des de la seva vessant del Partit
Socialista, com no pot ser d’una altra manera; ara bé, nosaltres trobam a faltar la
vessant política dels pressupostos, una orientació política que és la que no ve reflectida
dins els pressupostos i que, d’alguna manera, ens provoca una sensació d’un penós
conformisme, que pot ser letal per als interessos de l’Ajuntament i de la ciutat, quan la
mateixa memòria d’Alcaldia parla de garantir els serveis i les millores en la mesura de
les possibilitats. És curiós veure com s’ha passat de l’anterior memòria d’Alcaldia a
aquesta i el bany de realitats rebut pels qui venien de la nova política i que s’han topat
amb la realitat de la política de tota la vida. No rigui, Sr. Tur, perquè vostè no sé de
quina banda està, però ho deu haver patit; vostè sap el que és la realitat, després de
gestionar una administració. Dit tot açò, constatar, i és una simple constatació, per
recordar-li a vostè, Sr. Tur, que tan exigent i detallista es mostrava amb l’oposició, que
novament han incomplert els terminis en la presentació dels pressupostos. No ho diu el
Sr. Botella, no ho diu el Partit Popular, ho diu l’interventor de l’Ajuntament. Nosaltres,
no obstant açò, per criteris de prudència, qualificatiu que vostès tant empren, però del
qual no tenen el monopoli, compartim l’anàlisi de la memòria d’Alcaldia en aquest
sentit, i entenem que no passa res per arribar un poc tard, tot i que la dificultat que es
vol fer palesa és certa quant al Govern nacional; però crec que a escala balear, tot i la
crisi de Podemos, que no està posant en
perill la governabilitat, atès que hi ha
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estabilitat parlamentària, i al Consell Insular, no té per què ser un inconvenient perquè
sapiguem quina és la situació d’aquestes dues administracions, almenys. Així, idò,
podem entrar a analitzar els pressupostos i fer-ho des de tres vessants: des de la
partida d’ingressos, la partida de despeses i inversions, i una darrera, que podríem
qualificar d’acció pública, política i lideratge. Quant a la partida d’ingressos, manifestar,
com vostès intueixen i segur que ja saben, el nostre total rebuig als seus plantejaments,
basats en dos punts fonamentals, un d’ells l’increment de la pressió impositiva als
maonesos. Seguint la teoria del Sr. Vicenç Tur, els arguments que ell feia servir eren
els de mirar la recaptació total de l’Ajuntament i el que pagaven, per tant, els
maonesos. Dit açò, jo he de dir que no és lícit, fins i tot m’atreviria a dir que no és ètic,
parlar només dels impostos que donen paràmetres beneficiosos per als criteris de
l’equip de govern. Hem parlat del muntant, del total. Si parlam del capítol I --és a dir,
per als més neòfits en la matèria, impostos directes, impostos indirectes, taxes i preus
públics--, resulta que l’any 2015 aquest Ajuntament tenia pressupostats 23.380.495
euros, l’any 2016, 23.733.625 euros i l’any 2017 té pressupostats 23.960.545. Si no
vaig errat, 23.960.545 és més que 23.733.625 i més encara que 23.380.495. És una
autèntica llàstima que, quan vostès van fer la presentació en roda de premsa dels
pressupostos, s’oblidessin de mencionar l’increment, important, de les plusvàlues;
segur que va ser un oblit que, en tot cas, fruit d’un reportatge dels mitjans de
comunicació, avui sí que ha esmentat el tinent de batlle. Vull recordar aquí, en aquest
sentit, que el Partit Popular, el mes d’abril, va presentar una proposta d’acord de
bonificació i reducció de les plusvàlues; va ser rebutjada per l’equip de govern; ara
entenem per què. Era una manera de fonamentar una cosa amb l’altra. Un segon
capítol, per a nosaltres encara més important, és l’autèntic espectacle --penós, per
cert-- d’enginyeria financera que vostès van realitzar amb l’aplicació del capítol IV, de
transferències corrents, mitjançant incloure el finançament integral dels serveis
econòmics; suprimir-ho aquest any, a criteri del Partit Popular, significa dos immensos i
espectaculars errors, tant econòmic i administratiu, com polític. Amb actuacions com
aquestes, suprimint el que la llei diu i que, a més a més, ja és una continuació del que
vam veure en el debat, quant a una proposta d’acord feta en relació al Consorci del
Penya-segat, perquè encara no ha arribat la seva dissolució, ens trobam amb la
sensació, criteri que vostès segur que rebutjaran, com ja els vaig dir en el Ple passat,
que tenim un govern servil i amb actitud prostrada i genuflexa davant les
administracions superiors. Hem de reivindicar, des de l’Administració local, allò que és
nostre i que ens pertany per llei, i açò es fa posant, consignant, el que correspon
conforme a la llei. Quant a partides de despeses i inversions, lamentar el descens en el
capítol d’inversions, que passa de 3.734.000 euros a 2.812.000, i també amb una
reducció de percentatge del 10,6% al 8,6%. Ja sé, com ens ho ha avançat el Sr. Tur,
que vostès diran que tenen previstes noves i majors inversions que encara no poden
comptabilitzar en els pressupostos, però, si m’ho permeten, ja que el Sr. Pons va citar
Sant Agustí, jo citaré Sant Tomàs, que aplicava el criteri de veure per creure; i, de
moment, jo no crec en res, perquè no veig res; res es reflecteix en els pressupostos; i
vostès, quant a la seva política de transparència i participació, necessiten millorar; tant
de bo la carta als Reis d’Orient que acaba d’anunciar el Sr. Tur sigui una joiosa realitat.
Si és així, estarem encantats. De moment, el que discutim aquí és un document que
s’eleva a aprovació plenària i que res reflecteix
de tot açò. El problema no són, en
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absolut, les inversions que vostès tenen previstes i quant a les quals ben segur que tots
coincidirem, quant a les seves bondats, necessitats i conveniències; fins i tot, en la
urgència de moltes d’aquestes. El problema ve donat perquè el muntant de les
inversions són insuficients i no resolen els problemes, alguns molt greus, que tenim; i,
sense ser un brindis al sol, no passen de ser actuacions quasi testimonials, com ha
repetit reiteradament la Sra. Juanola, manifestant que, poc a poc, amb petites accions,
van fent camí. Basti citar el Servei de Medi Ambient Urbà, que té únicament assignats
557.104 euros, xifra vertaderament magra, per no dir ridícula, per a un equip de govern
liderat per una batllessa que prové de l’activisme ecologista; per altra banda, dir que el
segon gran eix sobre el qual pivota l’acció de govern d’aquest mandat, la promoció
econòmica, ni es menciona a la memòria d’Alcaldia. No sé si és per temes de
protagonisme o bé perquè la Sra. Juanola està en els seus temes, que són
importantíssims, sense dubte, socials i ecologistes; però, en tot cas, la partida per a
Promoció Econòmica únicament apuja 712.764 euros, un 2,07% del pressupost.
Entretant, s’abandonen o s’aparquen altres inversions, que m’atreviria a dir que són
d’absoluta necessitat, atesa la lamentable i penosa situació en què es troben alguns
carrers; i, si no, ho demanin als veïns del carrer d’Anuncivay; quant als veïns del carrer
de Sant Roc, ho podem deixar fer, perquè podríem considerar que som part afectada.
Constatam, també, dins el capítol d’inversions, que segueixen endavant amb la reforma
del Poliesportiu, que du camí de convertir-se en un pou sense fons i que, com passa
amb totes les nostres propostes, ha caigut en sac buit, malgrat que el responsable, Sr.
Montes, va acceptar el nostre oferiment de debatre i parlar quant a la construcció d’un
nou pavelló. Segur que el Sr. Montes ho recorda perfectament. No s’ha mencionat més.
Vostès tiren endavant. És el seu projecte. Res a objectar, però tenim seriosos dubtes
que sigui una qüestió més o menys assenyada. En relació al capítol de despeses, és
obligat d’analitzar el capítol I, de despeses de personal, que representa ni més ni
menys que el 34,54% i que és manté en 11.914.064 euros amb un insignificant
increment de 4.664 euros; en el 2016 era d’un 33,83%. Aquesta congelació és fruit de
l’aplicació d’aquestes perverses lleis, per a vostès, d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i racionalització de l’Administració, que, almenys, han contribuït
a frenar el creixement continu i sostingut, quan no desmesurat, del personal de
l’Administració. Ara bé, malgrat aquesta estabilitat, resulta com a mínim significatiu
l’estudi dels costos del capítol I de determinats serveis; en concret, la política bandera
seva, Serveis a les Persones, Serveis Socials. L’import total del capítol I es redueix de
3.880.700 euros a 3.752.117 euros, és a dir, en 128.583 euros menys; passa d’un
36,28% a un 35,08%. Per altra banda, l’import total del capítol I del Servei de Policia
Local s’incrementa, passant de 2.219.777 euros a 2.349.514 euros, és a dir, té un
increment de 129.737 euros, passant d’un 20,75% a un 21,7%; es manté, per altra
banda, el mateix número d’efectius. El temps no tot ho oblida; i, en ocasions com les
actuals, contribueix a clarificar les coses. Ara ja sabem què ha donat la Sra. Juanola a
la Policia Local. Ella ens deia, l’any passat, contestant la meva interpel·lació al
respecte, i segons consta en acta, que els donava la voluntat de solucionar problemes
amb carinyo, deia ella; idò bé, ja sabem quant ens ha costat aquest carinyo i la solució
dels problemes: exactament, 129.737 euros, que són, aproximadament, 21 milions de
les antigues pessetes. Constatada aquesta situació, que pot ser qüestionada o no, i no
hi volem entrar, el problema pot sorgir, 12
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comparatiu amb la resta de personal de la casa. Situació que, per cert, s’ha vingut
produint de forma reiterada, però que, d’una forma molt més greu i alarmant, es veu
ara, quan veiem la quantitat que resulta ser reduïda del capítol I de Serveis a les
Persones, per import de 128.583 euros, perquè tots sabem perfectament la greu, molt
greu, problemàtica existent a la Residència Geriàtrica, on s’està patint un notori
descontent laboral, que està derivant en una molt preocupant conflictivitat laboral
encoberta, mitjançant baixes per malaltia que repercuteixen directament sobre el cost
del servei; i, especialment, de forma molt més greu i alarmant, sobre l’atenció que es
dóna a les persones residents. I sí, aquí sí que parlam de persones, vertaderament.
Aquesta situació de la Residència Geriàtrica no pot ser aliena a la Sra. Juanola, tenint
en compte, per cert, que els darrers tres anys de la seva activitat professional, abans
d’accedir a l’Alcaldia, els va desenvolupar precisament en aquell centre geriàtric. Què
dir-ne, d’altres partides? Per exemple, la partida assignada al Fons Menorquí de
Cooperació, que es manté en 70.000 euros, que, en el seu temps, el Sr. Tur
considerava ridícula, insuficient, sembla ser que ara la troba bé. Ara està bé. Veiem
que les coses canvien. Resulta curiosa, també, la reducció que afecta les àrees de
Cultura i Esports, que passa d’1.020.457 euros a 971.033 euros i, percentualment,
passa del 9,54% al 9,08%; però, d’altra banda, s’incrementa el capítol de Festes en
més de 10.000 euros. Essent un equip progressista i que sempre deia que s’ha
d’invertir en cultura, resulta curiós i contradictori, tot i que més contradictori encara
resulta que qui vol fugir d’una ciutat espectacle no sols mantengui el capítol de Festes
que va trobar, sinó que l’incrementi ara en 10.000 euros més; tot i que, vertaderament,
no sé molt bé en què s’ho estan gastant, perquè, vista la seva actuació, vistos els seus
projectes de modificació d’ordenança d’horaris, cancel·lacions d’actuacions, com la
recentment patida a la Pescateria, fa que ens tornem a encaminar cap a la pau dels
cementeris que vam trobar aquí el 2011. Serà que vostès allò que voldran es posar en
marxa i fer com a festes del poble la festa de Halloween, que es mou molt bé dins els
cementeris. És precís parlar també del Teatre Principal i de l’aportació municipal, que
s’incrementa de 290.000 a 367.000 euros, i que el Sr. Tur justifica per la rendibilitat que
esperam en aquest àmbit. Allò que és cert és que és una aportació necessària per
garantir la viabilitat i continuïtat de la Fundació, i dóna compliment a la moció que, en el
seu dia, va presentar aquest grup municipal, en aquest sentit, per garantir aquesta
viabilitat. En ocasions, els fets donen la raó a qui els volen negar, i aquest és un dels
casos. Malgrat tot, la Fundació del Teatre Principal --i, per tant, aquest Ajuntament-continua tenint una greu i important problemàtica amb les inversions i amortitzacions
d’actius de la Fundació; i, francament, no podem compartir el criteri que actualment
s’està gestant de cercar solucions mitjançant la contractació d’auditories externes més
proclius a determinats criteris. Les auditories han de ser totalment tècniques; i, per a
nosaltres, no hi ha millor auditoria que la dels serveis d’Intervenció Municipal. Com un
senyal d’alarma afegit a aquest punt, que pugui servir d’avís a navegants, la major
aportació municipal no té, ni pot --i en açò coincidim amb el Sr. Héctor Pons-- convertirse en un increment de despesa, sinó que és la conseqüència de la desitjada i
necessària estabilitat financera que garantesqui la supervivència de la Fundació.
Expressar, també, la nostra preocupació pel capítol de les subvencions nominatives.
Criteri d’adjudicació que, com vostès saben, no compartim, en tant que nosaltres
mantenim el criteri de la lliure concurrència.
Sembla ser que hi ha hagut una certa
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confusió entre les subvencions nominatives atorgades a diferents clubs esportius i el
consum d’energia elèctrica, que el responsable d’Esports s’ha encarregat avui mateix
d’aclarir, demostració palesa que necessiten millorar en informació. Res a objectar,
més que dues apreciacions. Jo convidaria la Sra. Juanola a repassar les actes
aprovades corresponents als plens dels pressupostos de l’any passat, on precisament
feia menció al fet que dins les subvencions hi ha d’haver el que es dóna als clubs per
consum d’energia i altres, perquè hi hagi total transparència i se sàpiga perfectament el
que és. Veiem que han baratat els criteris. Estan en el seu dret. És una cosa
contradictòria o, almenys, no segueix la mateixa política de transparència, però, a més
a més, i açò sí que ho dic amb tota la més bona intenció, ens preocupa la nova fórmula
pel que pugui representar quant al consum controlat i eficient aplicat a aquest criteri. És
a dir, s’haurà d’establir alguna manera per garantir que aquests clubs facin un consum
assenyat i que es pugui seguir. He deixat en darrer lloc, dins aquest apartat, el
pagament a l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües, antiga SOREA i
actualment HIDROBAL, de 569.992 euros, per inversions no tramitades entre els anys
2005 i 2009, a la par que unes transferències de capital per import de 422.744 euros,
derivades de l’acord amb l’esmentada empresa per l’addenda al contracte de serveis
d’aigua i sanejament. Com es veu, aquest és un problema que ve d’enfora, i, en
conseqüència, siguem clars, d’una nefasta gestió dels responsables d’aquelles dates.
Tots ells, per cert, representants del Partit Socialista Obrer Espanyol. Una herència, per
tant, enverinada, de la qual ni el mateix Ajuntament tenia coneixement de la seva
magnitud, perquè, que ningú s’engani, no estem parlant de les xifres que indiquen
aquests pressupostos, estem parlant de més de 2 milions d’euros. Sr. Tutzó, estic
convençut que vostè ha gestionat i tramitat aquest tema amb la millor intenció i
voluntat, i ha fet el que bonament ha pogut, però atesa la poca, per no dir nul·la,
informació per la seva part que tenim al respecte, em resulta inacceptable poder
assumir aquest acord, que està realitzat amb premeditació, nocturnitat i traïdoria,
essent-ne responsable el Partit Socialista, que és el que sosté a l’Alcaldia la Sra.
Juanola. Em permetin que els sol·liciti un exercici de sinceritat. S’imaginin si aquest
fiasco fos fruit de la gestió del Partit Popular, i aquest mateix partit els proposés, des
del govern, dins els pressupostos, com fan vostès avui, totes aquestes partides, de la
forma que vostès ho fan, sense conèixer els termes de l’acord. Siguin sincers, quina
seria la seva actitud? Aquí hi ha tres problemes. Un, d’ordre menor, que és la forma de
gestionar-ho. No se’ns n’ha fet partícips, tot i que els he de recordar que han partit
d’una feina feta per l’anterior equip de govern, feina que s’ha trobat, curiosament, dins
l’Àrea Econòmica, tot i que açò era un tema que venia del segon pis i el qual
desmenteix un poc, em permeti que li ho digui, Sr. Tutzó, el seu criteri quan parlàvem
del Consorci del Penya-segat, que semblava que estava en via morta, perquè era als
Serveis Econòmics. Aquest tema també era als Serveis Econòmics, perquè era tal
l’embull, que poca gent tan vàlida com la que hi ha als Serveis Econòmics era capaç de
posar fil a l’agulla i resoldre-ho, perquè aquí dalt no van ser capaços. Per açò era allà,
no per altra cosa. Exactament igual que el tema del Consorci, però no perquè fossin
dins el calaix dels records, en via morta o dormint. Hi ha un tercer tema que nosaltres
consideram important, que és el de les responsabilitats polítiques davant un tema
d’aquestes característiques, i que entenem que algú hauria d’assumir, faltaria més;
però, a més a més, hi ha un tema molt més
greu. Jo tenc seriosos dubtes, atès que
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durant quatre anys vam lidiar amb aquest tema, quant al fet que puguem tenir informes
tècnics que avalin aquest acord. Tal vegada vostès seran capaços d’encarregar un
informe a mida, trobaran algun tècnic que els faci un informe com els convengui, i açò
ho pugui justificar, però, entretant, estic convençut que aquest informe haurà de
justificar alguna cosa que derivarà en dues vessants: o increment de tarifes d’aigua o
pròrroga de la concessió, perquè dubt moltíssim que HIDROBAL, si no és així, ho pugui
acceptar. Al cap i a la fi, acabarem amb el de sempre: que els maonesos haurem de
pagar una mala gestió municipal, que es va fer en el seu dia, amb aquesta inversió de
2.000.000 d’euros en obres no tramitades correctament . Per tot açò, encara que no ho
reconeixeran, n’estic segur, entendran que, per part del Partit Popular, no puguem
participar i no participarem, ni per activa ni per passiva, en cap acord sobre aquest
tema que no contempli la garantia que no es produesqui un increment de tarifes als
ciutadans i que la força política responsable, el PSOE, assumesqui, com a mínim, les
responsabilitats polítiques, perquè no vull rallar de les responsabilitats judicials que se’n
poguessin derivar. Passem, en darrer lloc, al que podríem dir acció pública, política i de
lideratge. No és que es tracti d’una obsessió, per part meva, ni del meu grup, no; jo els
convidaria, senyors d’Ara Maó, a repassar el seu programa electoral i a quantificar
quantes vegades, en aquest programa, apareixien els termes participació,
transparència, millora de comunicació...; quantes? Val la pena fer-ho, perquè la manera
de gestionar ens està duent al que és un greu incompliment del tracte que vostès van
fer amb la ciutadania a les eleccions, mitjançant el seu programa electoral; vostès estan
convertint molts dels seus tractes en trucs, com si de Halloween es tractés. No han
realitzat una presentació pública dels pressupostos, no els han penjat a la pàgina web,
no han realitzat, ni de prop, uns pressupostos participatius; i tot açò, per què?; perquè
és molt complicat, com diu la Sra. Juanola; però no, no s’enganyin; fer-ho no és en
absolut complicat, ben al contrari: si hi ha voluntat i compromís, és fàcil, molt fàcil, i els
anomen tres ajuntaments que ho estan fent i amb tres dimensions i amb tres colors
polítics diferents: Sant Lluís, amb Podemos; Alaior, amb el PP; o la Seu d’Urgell, amb
el PSOE, entre molts d’altres. La qüestió és que aquesta actitud sí que complica l’acció
de govern. No sigui que els ciutadans els diguin el que vostès no volen sentir, ni molt
menys. I tornam a l’inici de la meva exposició. Tots sabem que vostès confiaven que el
Partit Popular no estaria governant ara a Madrid i que, per tant, el Sr. Montoro no seria
ministre; però, com va dir el Sr. Rajoy: ‘aquí estem i què se li farà’. Amb tota la feblesa
que vostès puguin adjudicar al Govern, governant i, per tant, les expectatives quant a la
derogació de la Llei Montoro, si no han desaparegut, tot i que segur que n’estan
confiats, perquè l’acció del Parlament farà que probablement es modifiqui, sí que deuen
haver estat, com a mínim, bastant decebudes. Ja saben que jo som un entusiasta
convençut de les bondats d’aquesta llei, i una llei, mentre està en vigor, el que s’ha de
fer és aplicar-la. Allò que, per la seva part, va ser un exercici d’enginyeria financera,
com va ser l’elaboració dels pressupostos de 2016, és per a mi i per al meu grup la
pedra fonamental damunt la qual s’ha de basar la política econòmica, no veient en
aquesta llei un obstacle, sinó ben al contrari, ja que la llei està per complir-se, com un
instrument per aplicar a la gestió. En conseqüència, el que correspon, segons el nostre
criteri, és que elaborin els pressupostos reflectint els ingressos per competències
impròpies, tal i com ja li hem demanat a la Sra. Juanola, amb molt poc èxit, per cert. Ho
vam fer amb el tema del Consorci i encara
15 estem esperant la reunió de Junta de
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Portaveus per tractar el tema i les possibles reunions amb les presidentes Sres. Salord
i Armengol. Una vegada posats dins els pressupostos, reivindicar, demanar i reclamar
per a Maó i tots els maonesos allò que per llei ens correspon; i, si no ens ho donen,
com a mínim, quedarà constància del deute històric que el Consell i el Govern
segueixen provocant en el nostre municipi i que s’està generant i incrementant a Maó.
Entretant, una vegada fet açò, aplicar, ara sí, criteris de prudència, que vostès tant
pregonen, i afegir un poc de moderació i de contenció, però en tots els capítols dels
pressupostos, tant en el de despeses i d’inversions, com també en el capítol d’impostos
per repercutir al ciutadà. Els deia en un principi que la política és l’art del que és
possible; idò bé, els assegur que aquests criteris, ho hem consultat, no tan sols són
desitjables, sinó que són possibles. Altra cosa, l’autèntic problema, és que vostès
vulguin que ho siguin.
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Només constatar que no hi hagut cap tipus de tensió, fent
els pressupostos, entre els dos grups; per tant, no tenc ni per què contestar açò. Tot el
contrari. Els pressupostos tenen l’orientació política que tenen en funció de les
possibilitats. Ja que està tan avesat a llegir el nostre programa, Sr. Botella, en el nostre
programa podrà veure, a l’apartat econòmic, que dèiem que nosaltres seriem molt
prudents a l’hora d’administrar els doblers públics, que creiem que és el que ha faltat a
molts altres indrets de la nostra geografia nacional. L’orientació política està claríssima,
amb les partides socials que s’incrementen, així com amb les partides per a reactivació
econòmica. Agafar només la partida que du el nom de Promoció Econòmica és ser molt
esbiaixat i voler confondre. Evidentment, la política de reactivació econòmica, igual que
la política social, està impregnada a tot el pressupost i a totes les partides del
pressupost. Podem destacar tres trets de l’orientació política d’aquest pressupost: un,
la reducció de l’import de l’IBI; recordem que l’IBI és un impost que va damunt la
propietat. Vostè, Sr. Botella, vol confondre la gent dient que nosaltres hem pujat les
plusvàlues, quan sap claríssimament que no hi ha hagut cap canvi normatiu municipal
al respecte. Només hi ha un canvi normatiu a les ordenances fiscals, que és el de l’IBI, i
és a la baixa. El segon tret seria la gestió que s’està fent en inversions, convenis, quant
a Serveis Socials, etc. Estem fent feina per captar tota la inversió possible d’altres
administracions, a part de la nostra pròpia. Evidentment, hem baixat a 2,81 milions
d’euros la partida d’inversions per a l’any 2017, i, certament, l’any 2016 era de 3,73
milions; en el 2015, era de 3,82 milions; ara bé, en el 2014 era de 2,25 milions, en el
2013 d’1,52 milions, en el 2012 de 2,03 milions i en el 2011 d’1,62 milions; i així podem
anar baixant, és a dir, que estem rallant del tercer pressupost més alt en inversions
amb recursos propis. Vostè, Sr. Botella, juga amb el números; els altres també ho
podem fer, açò. Després, el tret molt destacable d’aquest pressupost és que prioritzam
inversions quant al tema de l’aigua i de l’energia neta. Totalment innegable. Apel·lar al
fet d’on venim els qui formen l’equip de govern és un poc faltar al respecte, però bé.
Quant a l’increment de la pressió impositiva del qual ens acusa, Sr. Botella, repetesc:
no hi ha cap modificació d’ordenances a l’alça, cap ni una. Les bonificacions que hi
havia a les ordenances encara hi són, i són molt més altes que a moltes altres
poblacions del nostre voltant. Açò ja ho vam discutir en el seu moment, però vostè, Sr.
Botella, no hi vol entrar. No em sembla, tampoc, que sigui res estrany. Em sembla bé.
La realitat és que no hi ha cap variació impositiva:
les plusvàlues estan igual que a
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finals del 2013; l’IVTM i l’ICIO estan igual que a finals del 2014; l’IAE està igual que a
finals del 2011; i els ingressos quant a aquests conceptes s’han estimat, per a l’exercici
2017, en funció dels drets liquidats l’any anterior i també en funció de l’evolució
constatable que s’està produint durant el 2016, en previsió d’una certa millora de la
situació econòmica global, fet que esperam i desitjam amb totes les ganes; ara bé, un
impost com les plusvàlues, que s’aplica només si hi ha un canvi en la titularitat de la
propietat, és avaluable i pressupostable, també, però també sap, Sr. Botella, que açò
és un fet molt volàtil i molt circumstancial. Mesuram el que ha passat i pressupostam
tendències, però no podem assegurar el seu comportament. No es tracta d’aplicar un
tipus impositiu damunt d’un valor fixat, ja ho he explicat, sinó que depèn de situacions i
estímuls externs, com l’augment de compravendes; i, quant a això, es pot fer una
estimació, però no preveure a ciència certa. Vostè, Sr. Botella, sabia que li diria açò;
per tant, no li ve de nou. El que sí s’observa que baixa és un altre concepte d’ingressos,
que és la participació en els tributs de l’Estat; baixada per segon any consecutiu;
aquest any, 89.000 euros preveiem de baixada. Com si l’Estat marqués aquesta
tendència d’anar-los baixant i que els ajuntaments es vagin espavilant. Si és una
tendència, ens hauríem d’anar preparant. Increment de despesa social que vostès
neguen; increment de 50.000 euros en assistència domiciliària i 40.000 euros en
convenis d’administració social; jo crec que és un increment. Quant a la delegació de
competències, nosaltres la vam posar l’any passat, perquè, si no la posàvem, la
Intervenció ens posava objeccions a tota la despesa social. Per açò vam demanar la
delegació de competències quant a tota la partida pressupostària, de 4,2 milions
d’euros, tenint molt clar que seria molt difícil que açò fos acceptat; i açò ens ho va
criticar, Sr. Botella; i ara, aquest any, ens critica exactament el contrari: no haver-ho
posat. Aquest any no ho posam per una raó bastant plausible, i és que hi ha una
sentència que, precisament, deroga la seguretat d’aquest ingrés, d’aquesta
transferència. Açò, el Tribunal Constitucional és el primer que ho va tombar. Quant al
fet que el 34% del pressupost se’n va en despeses de personal, dir que l’Ajuntament no
és una fàbrica de rentadores: aquí donam serveis, i és normal aquest percentatge de
despesa en personal, a les empreses de serveis. És molt difícil baixar aquest capítol,
l’estem mantenint i l’estem gestionant com bonament podem, que és el que hem fet
tots. No crec que hi hagi cap diferència, en açò. Increment de 77.000 euros per al
Teatre. Nosaltres també esperam els 50.000 euros promesos pel Govern Balear, que ja
era hora que posés alguna cosa. Aquesta és una gestió, per part del Teatre i per part
de la Regidoria de Cultura, que jo consider molt encertada, i esperam arribar a les
expectatives i garantir l’estabilitat de la Fundació. No hem penjat el pressupost a
Internet perquè consideram que primer l’ha d’aprovar el Ple; una volta aprovat, el
penjarem a Internet. Creiem que és el camí més lògic. La presentació pública, la farem,
la tenc prevista. No en tenc data, no li puc confirmar la data, Sr. Botella, però sí que la
farem. El pressupost participatiu és en cartera. El tema de les subvencions nominatives
d’Hidrobal crec que el deixaré al Sr. Tur.
SR. TUR DEL PSOE: Com l’enyoraré, Sr. Botella! Vostè i jo som bons per posar títols
a segons quins relats. Avui, a la seva intervenció, li posaria el títol de Les enganades.
Tot i que no ho fa mai amb voluntat d’enganyar, Sr. Botella, sí que és cert que aquestes
mitges veritats poden dur a certa confusió,17que és el que ha cercat com a objectiu
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principal durant la seva primera intervenció. El Sr. Tutzó ha explicat perfectament
algunes qüestions; per tant, jo no hi entraré. Ara bé, no vulgui confondre, Sr. Botella, un
impost que paga gairebé tothom, com és la contribució urbana, amb un impost que té a
veure amb l’activitat econòmica, com és la compravenda de cases o de propietats. No
tenen absolutament res a veure. El que estem fent és reduir la pressió fiscal quant a
l’IBI, que majoritàriament tothom paga, i, en canvi, estem mantenint un impost vinculat
a la compravenda de propietats, quan sembla ser que aquest sector gaudirà d’una
certa reactivació, la qual cosa és un bon senyal. Només faltaria que els que poden
comprar i vendre segons quines propietats no paguessin els seus impostos respectius .
La realitat és que la majoria de la gent veurà reduït el seu rebut d’IBI. Quant a la
subvenció nominativa, no hi entraré, perquè crec que, fins i tot, al final de tot em qued
amb la conclusió que hi estem bastant d’acord, i, per tant, no hi entraré, dins aquest
debat. Sobre el debat del que va ser, dins el pressupost del 2016, la partida de
delegació de competències, no només hi ha la sentència: és que tenim carta del Sr.
Beteta que diu que no ho podem consignar, i el govern autonòmic ha dit que no
passarà els doblers al municipi, perquè, a les seves reunions interautonòmiques al
Ministeri, el Ministeri li ha dit que doni ordre que no ho puguin consignar els
ajuntaments; i no ho ha dit ni el govern de progrés o d’esquerres de la Comunitat
Autònoma, sinó que ho ha dit el Ministeri del Sr. Montoro; per tant, no ho podem fer.
Ara bé, si vostès i la Sra. diputada ens ajuden a fer que, efectivament, el Sr. Montoro
ens dugui 4,2 milions d’euros, jo estic segur que en el mes de gener, hi hagi qui hi hagi,
durem a Ple una modificació de pressupost i incorporarem 4,2 milions d’euros per a
despesa social, sense cap, absolutament cap, problema. Segur que ens hi trobaríem
tots junts, en açò. No sé què en diu la Sra. Reynés, al respecte. Després m’ho conta, si
vol. El darrer punt, i aquí sí que em deixaran no ser irònic, perquè em preocupa
moltíssim, és el tema d’HIDROBAL, o l’antiga SOREA, i aquí sí que, Sr. Botella, no
m’agradaria que posés absolutament cap tipus d’ombra de dubte, perquè vostè coneix
exactament igual que nosaltres els números que hi ha; i vostè va voler solucionar
aquest assumpte durant el mandat anterior, fet que va compartir amb mi; vostè, Sr.
Botella, i així m’ho va dir, era totalment conscient que era un tema a resoldre, perquè
era cert que s’havien fet algun tipus d’inversions i que, per tant, obligatòriament, havíem
d’arribar a un acord amb HIDROBAL sobre aquestes inversions. Aquestes inversions
fan referència al 2005, 2006 i 2007; vostè sap quines inversions són, Sr. Botella. A
més, sap perfectament, Sr. Botella, que aquestes inversions fan referència a qüestions
tan clares i que tothom sap que s’han realitzat, com són obres al nucli de Llucmaçanes
–que, per cert, gràcies a aquestes obres ara tenim la segona part amb ABAQUA–, al
carrer Maria Lluïsa Serra, amb la modificació de la xarxa d’aigua i sanejament,
modificació de la xarxa d’aigua al carrer Bisbe Gonyalons, desmantellament de
canonades d’aigua als carrers Maria Lluïsa Serra, plaça Esplanada i Josep Maria
Quadrado; o, fins i tot, alguna cosa tan clara que crec que ningú posarà en dubte,
almenys el poble de Sant Climent, que, desgraciadament, per unes condicions d’aigua
de poca qualitat, hi vam haver de dur, durant un temps massa gros, fins que el pla E va
resoldre un problema que hi havia amb una canonada, 558.000 euros en bótes
d’aigua, perquè Sant Climent pogués gaudir d’una aigua de major qualitat de la que
podien gaudir. Per tant, són inversions que estan fetes, i vostè, Sr. Botella, sap
perfectament que algunes d’aquestes presenten
qualque error de tramitació, fins i tot
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error de competència del tècnic que ho va signar. Ara bé, ningú pot posar en dubte el
fet que aquestes obres estiguin realitzades; i, és més: es compta amb un informe del 16
de juliol del 2013, és a dir, fet dins el seu mandat, Sr. Botella, del director d’Obra
Pública, que diu que tots els preus d’aquelles obres estan adequats a l’època i compten
amb els mòduls corresponents perquè es fessin. Per tant, Sr. Botella, de ver, crec que
vostès que han comandat, han governat durant 4 anys, nosaltres que ho feim ara,
altres que ho han fet també en altres moments i amb una qüestió, a vegades, tan difícil
com és la gestió d’obres d’emergència d’aigua, sabem que en algun moment s’havia
d’actuar d’una forma més àgil, que és la que vostè sempre ha demanat en moltes
coses, i crec que, en aquest cas, aquestes actuacions responen a aquest fet. En cap
cas posam en dubte que aquestes obres s’hagin fet o no s’hagin fet amb uns preus
adequats. Aquest serà un expedient que tindrem a posteriori. Durant els quatre anys en
què vostès van governar, Sr. Botella, Sorea o Hidrobal també tenia un desequilibri
financer, i vostès tampoc van actuar. No només estem rallant de les inversions
d’aquells tres anys, sinó que estem rallant de desequilibris com a societat i com a
concessionària municipal, que també es van donar durant el seu mandat; sé que vostè,
Sr. Botella, personalment, volia prendre aquesta decisió, i així m’ho feia partícip, però
finalment, dins l’anterior mandat, no es va prendre. Per tant, és una qüestió que hem
d’afrontar, i vostè ho sap, Sr. Botella; l’hem d’afrontar i crec que val la pena que ho
facem com més prest millor, amb les afectacions possibles que açò pugui tenir. Fa
massa anys que aquest assumpte està rodant. Per tant, Sr. Botella, crec que el debat
polític sobre el pressupost és completament legítim que el tinguem, des de les
diferències clares que tenim de plantejament del pressupost. El debat d’HIDROBAL o
de SOREA, en aquest cas, tot i que està vinculat a aquest pressupost és un altre debat
que jo crec que és bo que tinguem on pertoca, que és a la modificació, efectivament, de
l’ordenança d’aigua, que possiblement, si tot va bé, durem al proper Ple.
SR. BOTELLA DEL PP: És una sensació una mica estranya, perquè, vertaderament,
aquí tots feim el nostre discurs, sentim i no escoltam el que diu l’altre, i bonament feim;
aquesta és la realitat; perquè el Sr. Tutzó ha dit allò que havia de dir i, després, m’ha
contestat amb altres coses que, moltes vegades, seria discutible si, vertaderament, és
una contestació o rèplica a allò que jo he dit, o no; però bé, en tot cas, intentaré, en la
mesura de la meva mediocritat, aclarir-ne algunes. Jo en cap moment he dit que hi hagi
hagut tensió dins l’equip de govern a l’hora de confeccionar aquest pressupost; en cap
moment. He dit que deuen haver prevalgut unes àrees, uns criteris, d’una àrea damunt
d’una altra; fins i tot d’una força política damunt d’una altra. Si hi hagut tensió o no?,
segur que no, perquè, a més a més, vostès fan ressò del fet que són un equip
compacte, cohesionat, que van a una; i, llevat de moments excepcionals, únicament hi
ha un únic portaveu de tot l’equip de govern. És així. No hi ha problema. Però, clar, hi
ha coses que resulten, almenys, curioses. El primer any va ser difícil, perquè vostès
van modificar l’organigrama dels pressupostos, i no es podia fer una comparativa d’un
any amb l’altre; però ara ja tenim una tendència, són dos pressupostos. En tot cas, em
referia a donar-li l’enhorabona, Sr. Tutzó, perquè crec que vostè, comptablement, ha fet
una bona feina, i no tenc cap inconvenient a dir-ho, però és que, a més a més, el
repartiment pressupostari del que representa el que gestiona Ara Maó és
vertaderament aclaparador, comparat amb el
que gestiona el PSOE. És així. Ara Maó:
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àrees: Recursos i Sostenibilitat, Alcaldia, Serveis Jurídics, Hisenda, Policia i Serveis a
les Persones. Total per a aquest any: 28.088.359 euros. Partit Socialista: Urbanisme,
Medi Ambient, Promoció Econòmica, Cultura i Esports: 6.409.241 euros. És a dir, dues
forces que van tenir 6 regidors cadascuna, que una va donar l’Alcaldia a l’altra i
l’aguanta a l’Alcaldia, i una gestiona el 81% dels pressupostos i l’altra gestiona el
17,50% dels pressupostos. No vull emprar la paraula, però molt equànime no ho
resulta; però, en tot cas, ja ho aclariran els representants del PSOE, que ja diran el que
els sembla. Jo, en principi, felicit el Sr. Tutzó. És a dir, si vostè, Sr. Tutzó, que és el que
reparteix, aconsegueix que el seu grup polític gestioni el 81% de l’Ajuntament, quan té
els mateixos regidors que la resta de l’equip de govern, li he de donar l’enhorabona.
Per tant, és cert que, després, el PSOE, com a contrarèplica, té les àrees de més
lluïment, per dir-ho d’alguna manera, però, bé, açò és una altra història. Per tant, cap
tensió; simplement era, només, fer esment a aquest repartiment vertaderament curiós.
Vostè, Sr. Tutzó, té raó també quan em diu que comparem amb altres anys, i jo aquí
agafaré la intervenció del Sr. Tutzó i del Sr. Tur. Vostès, tots dos, em diuen que tenen
un grau d’endeutament com no havia tingut mai l’Ajuntament. Que m’ho digui vostè, Sr.
Tutzó, em sembla bé. Que m’ho digui el Sr. Tur, quan vam haver d’arreglar allò que ell
ens va deixar, se’m fa un poc més costa amunt. Per tant, si volen rallar de tot, rallem de
tot; i, efectivament, podem rallar del grau d’inversions, però és que vostè, Sr. Tutzó, no
ha trobat 8 milions d’euros en factures pendents de pagament dins la caixa, com vam
trobar nosaltres, o no ha trobat un desequilibri financer com el que vam trobar nosaltres
l’any 2011, i moltes altres coses. Per tant, allò que deia: al final, amollam el nostre
discurs i és el que és, però no em sembla, en tot cas, gaire assenyat. Reia perquè
resulta que el criteri que jo defensava, que era aquest, quan jo li ho explicava al Sr. Tur,
el Sr. Tur no me l’acceptava; i ara sí, ara resulta que sí que és vàlid, perquè és de
l’equip de govern. Que li agradi o no li agradi, jo no ho sé, però l’emprava. És a dir, que
aquí feim allò que ens interessa segons el moment, i, òbviament, ho sap perfectament,
Sr. Tutzó, tant impost i pressió fiscal és la plusvàlua com l’IBI, com l’IVTM i la resta. Em
volen fer creure que totes les transaccions de cases que hi ha a Maó són
especulatives?; quanta gent hi ha que compra un pis per al seu habitatge i l’hem de
penalitzar amb una plusvàlua? Per tant, en poques paraules, recaptarem més del que
havíem previst i tenint en compte, com molt bé ha dit vostè, Sr. Tutzó, es preveu una
millora econòmica; per tant, encara es generarà més. Per tant, em sap greu, però el
criteri de prudència, en aquest sentit, em consta que no és un criteri de prudència.
Vostès han aplicat, d’acord amb la previsió de 30 de setembre, el que hi ha, però açò
donava peu, si ho sabien, a poder comparar alguna cosa, i més tenint un superàvit de
més d’un milió d’euros. Jo crec que valia la pena haver aplicat un poc de reducció de
l’IBI, però vostès no ho han volgut. Un altre tema que em preocupa --i que en cap
moment, i vull que quedi molt clar, era tema de crítica i, a més a més, no ho pot ser
mai-- és quan faig menció al caràcter d’activista mediambiental de la Sra. Juanola. Ella
mateixa va dir en aquest Ple que n’estava orgullosa, i jo estic convençut que és així.
Per tant, que se’n faci ressò en el Ple en cap moment pot ser una crítica, ni un
menyspreu; simplement és constatar una situació; i estic convençut, ella mateixa ho va
dir, que per a ella era un orgull. Un altre tema també important és que la Sra. Juanola,
l’any passat, quan nosaltres insistíem en els pressupostos participatius, ens va dir que,
per fer uns pressupostos participatius, almenys
era el seu criteri, primer s’havien
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d’aprovar els pressupostos i, després, una petita part es feia participativa més
endavant, i que açò es faria posteriorment. Açò és el que ella va dir, i consta en acta.
Podem donar per fet que dins aquest any o no han volgut o no han pogut; o, com ella
va dir a una entrevista radiofònica, no han estat capaços de fer-ho, i ara ens diuen que
està en gestació. Bé, tant de bo sigui així. Caldrà veure de quina partida es fa i com es
fa, perquè totes les partides estan contretes. Vostès promouen en el seu programa
electoral, Sr. Tutzó, reunions participatives, on fins i tot, diuen, rallen per boca d’altres,
que hi assistirà l’oposició, no sé amb què compten i on es tramitarà tot açò.
Mentrestant, vostès, permetin que els ho digui, estan gestionant els pressupostos a
l’estil de la vella política, aquesta que tant criticaven, i que és com els feia el Sr. Tur
quan era batlle, com els feia el Sr. Bagur abans, com els va fer la Sra. Reynés i com
ara els fa la Sra. Juanola. Canvis, cap ni un, però almenys em permetin que posi en
contradicció allò que van vendre a les eleccions i allò que ara estan fent, perquè és que
és molt, molt, molt complicat baratar la gestió, i açò la Sra. Juanola ho deia l’altre dia
per la ràdio, i tenia tota la raó; però que sigui complicat no vol dir que, si tu tens uns
compromisos i un tracte amb la ciutadania, no ho hagis de fer; i, de moment, vostès ho
estan incomplint. Açò em sap greu, però és així. Passem al tema d’Hidrobal. Sr. Tur,
vostè sap que ens hem estret molt, però crec que ens tenim un cert afecte i ens deim
les coses a la cara. Jo li agraesc la intervenció, perquè vostè allò que ha fet és posar la
bena abans de fer-se la ferida o, d’alguna manera, podríem aplicar allò d’excusatio non
petita, accusatio manifiesta. Em sembla perfecte, i li don l’enhorabona, Sr. Tur, pel fet
que vostè surti en defensa dels gestors del seu partit d’aquella època, però em
reconegui que si de tot açò que vostè ha dit, i un poquet més, ens haguessin mantingut
informats, com jo els tenia puntualment informats quant a aquest tema, amb tots els
fracassos i intents de caminar que fèiem, tal vegada la meva intervenció, avui, hagués
estat una altra; però el grau de secretisme i de fosca damunt aquest tema ha estat total.
Jo em trob un pressupost que marca açò, i vostès no han dit aquesta boca és meva.
Almenys, reconeguin açò. A partir d’aquí, certament, no donin com excusa que les
obres estan fetes. Només faltaria que ens facturessin alguna cosa d’unes obres que no
estiguessin fetes. Per tant, es van fer unes obres. Són necessàries. Estan ben fetes. No
em pot obviar que hi ha una responsabilitat d’una mala gestió, perquè, tal vegada, sí
que hi havia la valentia de fer allò que era necessari; certament que sí; però la gestió i
el tràmit administratiu està mal fet, perquè, a més a més, hi havia una altra dinàmica,
era la que era i qui dia passa any empeny. Lament dir-li-ho, però vostè, Sr. Tur, en la
seva intervenció, ja ens ha anunciat que dins aquest acord vindrà, molt probablement,
una modificació de tarifes, que era una cosa que nosaltres sospitàvem, o intuíem; i, bé,
pot ser que sigui necessari, pot ser que no ho sigui, pot ser que, a més a més, sigui un
criteri polític per la sequera que tenim en aquests moments; o perquè a vostès els
agradarà molt, en el tema de l’aigua, controlar més el consum mitjançant el preu. No ho
sé. Jo puc compartir els criteris que vostè, Sr. Tutzó, m’ha dit quant al fet que siguem
sensats i assenyats; però és que, a més a més, de tot açò que li estic dient, aquí hi ha
un incompliment així de gros per part d’Ara Maó. El seu programa electoral deia:
“estudiar recuperar la concessió d’aigües”; per tant, supòs que ho deuen haver estudiat,
deuen haver vist que no és possible i ara ens trobarem un increment de tarifes i,
probablement, una pròrroga de la concessió, i fet amb total transparència i participació,
una vegada més. Açò és el que hi ha. És a21dir, que podem dir una cosa i després en
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feim una altra. Si vostès han rectificat i han decidit que no és possible recuperar la
concessió, ho entenc. Jo som un fervent partidari de les concessions, però on és la
transparència?; ja no parl només cap a la ciutadania, parl de nosaltres mateixos.
Nosaltres som capaços d’arribar a acords, i el Sr. Tur ho sap, i quan hi ha un interès
supramunicipal el bé de la ciutat i de la institució passa per damunt de l’interès
partidista o de grup. Ara bé, açò requereix una coparticipació, una coresponsabilitat,
que la Sra. Juanola, des d’Alcaldia, desgraciadament, no està aplicant, al nostre
entendre.
SRA. ALCALDESSA: Passarem a la part final d’aquest debat. Jo sí que l’escolt, Sr.
Botella, i apunt coses; no donaré resposta a totes les seves observacions, atès que
segur que me’n deixaré algunes; ara bé, nosaltres sí que feim política. Aquests
pressupostos són polítics. Nosaltres tenim una Àrea Social que ha augmentat el servei
a domicili, tenim un menjador d’estiu que s’ha obert, tenim una Casa d’Acollida que ha
augmentat l’horari d’obertura, s’ha obert tot el dia i dóna molts més serveis que els que
es donaven en els caps de setmana; tenim una política d’aigua per abordar tot el
problema de contaminació, que no es va abordar durant aquests anys, i hi ha tot un pla
d’acció. Açò és política. Hem tingut 124 persones desocupades, que feia molta estona
que no feien feina, que han estat contractades. Alguns acabaran ara, les altres
seguiran uns mesos més, i estaran entre sis mesos i un any fent feina. Rallam de gent
que no havia tingut l’oportunitat de fer feina. Açò és política, i açò es marca dins els
pressupostos, també. Tenim moltes inversions amb altres administracions per fer
política d’inversió per als ciutadans. Tindrem dinou carrers que es faran, s’asfaltaran
sencers, per mitja d’un acord amb el Consell Insular, i deu en els quals s’asfaltarà allò
que és la franja que es va deixar malament per la fibra òptica. Vull dir que són
inversions que estem gestionant per als ciutadans i que no estan reflectides dins el
pressupost, perquè són acords als quals hem arribat amb altres administracions. Açò
és fer política i és marcar els criteris. Quant a medi ambient, vostè, Sr. Botella,
s’estranya que hi hagi poca inversió. És que medi ambient és molt més que plantes i
ocellets, tot i que jo som gran defensora d’aquesta part. El medi ambient contempla
l’aigua i contempla també tota l’energia, totes les polítiques energètiques. En açò estem
fent moltíssima feina, i té relació directa amb medi ambient. Tindrem un Pla de sequera,
que durem a aprovació just tinguem tots els informes enllestits, que ens marcarà la
política d’aigua a seguir. Tenim un Pla d’inversions, com he dit abans, per tal de
solucionar tots els problemes de contaminació per nitrats que tenim. Açò es medi
ambient. Tenim els filtres verds; vostès van començar amb la política de filtres verds,
però no en van aconseguir posar en marxa cap. Tenim els projectes de sanejament que
s’estan redactant; el de sa Mesquida i es Murtar ja està presentat a l’impost turístic. Açò
és medi ambient, també. Tenim tot el tema de les inversions a les escoles, perquè els
fillets tenguin aigua tractada. Açò és medi ambient. Tenim un projecte de recuperació
dels aljubs del municipi. En vam rallar a l’anterior Ple. També és medi ambient. Hi ha
moltíssimes inversions que són medi ambient, molt més enllà del que un entén o vostè,
Sr. Botella, pot entendre per medi ambient. Un altre tema, el capítol I. Es mantenen tots
els llocs de treball, tots els serveis. Hi hagut una amortització d’un lloc de treball. N’hi
haurà segurament una altra, però es manté la plantilla laboral . Ho dic per tranquil·litzar
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la gent que pensi que, amb aquesta acusació que feia vostè, Sr. Botella, quant al fet
que les partides havien disminuït, disminuirien els serveis. Tots els serveis es
mantenen, perquè es mantenen totes les places de feina; simplement hi ha una
recol·locació en els temes dels capítols de Seguretat Social, segurament. Ho acabam
de veure, però no hi ha cap disminució de serveis bàsics a la ciutadania. Nosaltres
estem molt contents de la partida de capítol I, perquè hem fet aflorar la despesa real, i
així hem aconseguit no tenir totes les discrepàncies que vostès havien tingut any rere
any, perquè el capítol I no reflectia la realitat de les necessitats d’aquest capítol.
Nosaltres l’hem fet aflorar, i, per tant, ens situam a la realitat de tot el personal que
tenim. Igual que hem anant eixugant tot el personal eventual que no constava a la
plantilla de personal laboral, i també n’hi havia. N’hi havia molt. L’hem estat eixugant, i
em sembla recordar que hi queden una o dues persones, simplement, en aquesta
situació. Quant a la Residència Geriàtrica Assistida, i vostès ho saben perquè l’han
gestionada i jo, també, perquè hi he fet feina, tenim un col·lectiu de personal de gent
molt gran, que té moltíssimes baixes, perquè és una feina molt dura i suposa que
persones que ja tenen una certa edat els sigui molt més difícil afrontar el dia a dia, no
té cap altre misteri. És un problema molt gran que tenim amb el col·lectiu de l’RGA i
amb el col·lectiu policial. Tenim una mitjana d’edat molt alta en relació a la feina que
han de fer; açò ho haurem d’abordar; i açò no té res a veure amb el fet que hi hagi
aquest suposat mal ambient. Allò que sí que, tal vegada, no hi ha és cap por d’agafar
baixes. Açò tal vegada sí. La gent agafa baixes perquè realment ho necessita; i, bé, ho
fa amb tota la tranquil·litat i la garantia del servei públic. Quant als pressupostos
participatius, jo ja vaig reconèixer a la ràdio allò que passava, però vostès, a vegades,
són hàbils també en capgirar les coses. En el tema de participació, efectivament, tenim
moltes coses pendents. Nosaltres ens hem trobat una Llei de transparència que ja
estava aprovada el desembre de 2014, i la vam posar en marxa des del primer dia que
vam arribar; ens ha comportat moltíssima feina, i la seguim fent. Tenim tots els
documents penjats. Tenim tots els sous penjats. Totes les declaracions de béns
penjades. Açò és transparència i participació, i açò ens ha comportat molta feina.
Tenim un altre gran tema, que és l’Administració electrònica, que també va encaminada
a açò, i, en aquests moments, el personal de la casa està fent un esforç increïble per
poder adaptar-se a la nova Llei. Açò ha portat moltíssima feina i, per açò, tenim temes
que estan pendents. Quant als pressupostos participatius, primer s’han d’aprovar i
després, una petita part, relativa a inversions es pot fer participativa. Ho estem
preparant per fer-ho l’any que ve. Segurament en el mes de febrer ja tindrem la
proposta. Miri, nosaltres ho volem fer bé, Sr. Botella. Quan feim una cosa, la volem fer
bé; tal vegada anam poc a poc, però sempre deim que anam poc a poc perquè volem
arribar molt enfora; i, com que volem arribar enfora, volem que les coses estiguin
consolidades i que no sigui un procés de participació en el qual la gent se senti
enganyada. Volem que sigui un procés de participació amb totes les garanties i amb un
projecte al darrere, i ho farem. Ho presentarem en breu, però és cert que enguany no
ho hem fet. Ho reconec. Vostè, Sr. Botella, té una manera de fer política que és la
d’anar fent al·lusions personals, sí. Jo crec que ho fa amb l’esperança que la gent
s’enfadi, la gent respongui malament. No hi entrarem. No entraré quant a açò. Quan
vostè, Sr. Botella, fa aquestes intervencions en relació a la suposada competitivitat dels
dos grups que formen l’equip de govern i 23
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Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.01.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 11 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

visibilitat, dir-li que açò és fruit d’un acord de govern, i nosaltres, si hem de discutir
qualque cosa, ho discutirem entre nosaltres, i cada vegada que vostè fa al·lusions
d’aquest tipus, nosaltres ens sentim més reforçats. Em sap greu, però li surt malament,
Sr. Botella; jo entenc que no ho entengui. Puc entendre que sigui difícil, però la veritat
és que funcionam molt bé i som un equip de dotze i arribam a acords sense cap
problema. Estem en la mateixa línia d’objectius i tenim la mateixa filosofia política i,
aquí dins, ens hi entenem molt bé. Per tant, crec que aquesta estratègia l’haurà de
canviar, Sr. Botella, perquè no li està sortint gens bé. Quant a la concessió de l’aigua
en relació a Ara Maó, i atès que li agrada molt fer al·lusions, Sr. Botella, a
l’incompliment d’aquest contracte, dir-li que seran els ciutadans els qui, a les properes
eleccions, valoraran la nostra gestió. Mentrestant, nosaltres anam fent camí. Nosaltres
hem dit sempre que l’acció de govern són 4 anys, i anam fent; com Ara Maó, ens estem
mirant constantment el programa electoral i estem marcant en color tot allò que s’està
fent, i hi ha molt de color, als fulls, molt. La veritat és que nosaltres, els companys d’Ara
Maó, estem molt orgullosos d’açò, i també hi ha coses que tenim pendents,
evidentment; és impossible que tot ens surti bé, tant de bo fos així, però estem complint
moltíssim aquest contracte amb la ciutadania; i els temes que no estan encara en
marxa, idò, els estem treballant. Efectivament, hem estudiat i estudiarem el fet de
recuperar la concessió de l’aigua, però no durem a aprovació cap pròrroga de la
concessió, entre altres coses perquè ja està prorrogada fins a l’any 2029. El que sí que
durem a aprovació plenària és l’actualització de les tarifes, amb una visió política,
també, de l’ús de l’aigua; i també farem política amb les tarifes en el proper ple. Quant
al Teatre --i no és un debat per tenir aquí, com ja vam dir l’any passat-- recordar que els
estatuts de la Fundació Teatre Principal disposen que cada any ha de passar una
auditoria independent, i l’Ajuntament no és un auditor independent, forma part del
Patronat; per tant, és impossible que l’Ajuntament auditi els comptes de la Fundació,
seria un incompliment dels estatuts. Jo crec que tenia més coses apuntades, però crec
que està bé. Jo vull llançar un missatge de tranquil·litat als ciutadans que són aquí i als
qui ens puguin escoltar. Nosaltres no feim triomfalisme. Nosaltres anunciam les
inversions o els projectes que farem quan estan a punt de començar o quan ja han
començat. No feim grans declaracions. Efectivament, a la memòria d’Alcaldia hi ha
prudència, perquè els doblers públics s’han de manejar amb moltíssima prudència, i per
açò som prudents; però, per descomptat, que anirem més enllà del que marquen
aquests pressupostos, perquè tenim moltíssima d’activitat prevista i moltíssims de
recursos que, en aquests moments, no els hi hem pogut posar, per una qüestió formal.
Jo crec que, en aquest sentit, totes les inquietuds del ciutadans poden estar garantides,
perquè es duran a terme, i es duran a terme d’una manera honesta, transparent i
prudent, també.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
5. Revisió de tarifes d'aigua des Canutells (Exp. SG4014JC0057)
24

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.01.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 11 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Remetre a la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans, òrgan col·legiat
adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB, la proposta de
revisió de tarifes del servei de subministrament d'aigua a la urbanització de Cala
Canutells, servei realitzat per l'empresa AGUAS DE BINIXICA SL, per al seu estudi i, si
escau, la seva aprovació.
La proposta de tarifes presenta un increment tendencial del 23.9 %, inferior a l’IPC
acumulat d’ençà de la darrera modificació —setembre de 2002— fins a la data de
l’informe de Serveis Econòmics —gener de 2015— que ha estat del 27,9%.
La proposta es concreta en les següents tarifes:
bloc
1
2
3
4
5

bloc

1
2
3
4
5

1. consum domèstic
Quota de servei, per abonat i bimestre
Fins a 10 m3 per bimestre: €/m3
De 10 a 20 m3 per bimestre: €/m3
De 20 a 30 m3 per bimestre: €/m3
De 30 a 50 m3 per bimestre: €/m3
Excés de 50 m3 per bimestre: €/m3

€/ m3
proposta
4,96
0,60
0,80
0,90
1,00
1,18

2. CONSUM SERVEIS
Quota de servei, per abonat i bimestre
Quota de servei, per plaça hotelera
Fins a 10 m3 per bimestre: €/m3
De 10 a 20 m3 per bimestre: €/m3
De 20 a 30 m3 per bimestre: €/m3
De 30 a 50 m3 per bimestre: €/m3
Excés de 50 m3 per bimestre: €/m3

€/ m3
proposta
9,92
0,99
0,60
0,80
0,90
1,00
1,18

Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
ALCALDESSA: Si no hi ha paraules, passarem a votar aquesta proposta de revisió de
tarifes d’aquesta empresa. Recordam que Canutells és una urbanització que no està
recepcionada, i, per tant, no depèn directament, en aquest cas, del servei municipal.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.
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6. Projecte de rehabilitació de pati interior i façanes nord-est i nordoest del conjunt edificat del Claustre del Carme (Exp. CM2716CS0016)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials,
Educació i Esports, s’acorda:
Primer. Aprovar, de conformitat amb l’informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes
de data 16.11.2016, de l’arquitecte municipal de data 16.11.2016 i de l’advocat
d’Urbanisme de data 17.11.2016, el Projecte de rehabilitació del pati interior i façanes
nord-est nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme, del terme municipal de
Maó, fent constar, als efectes previstos en l’art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, els
següents extrems i condicions:
a) Sòl: Urbà. Zona 1. Sistema Equipaments, Eq.C+CA, equipament cívic, cultural i
administratiu, PGOU/2012. Edifici catalogat.
b) Projecte d’execució municipal d’obres per a la rehabilitació del pati interior i
façanes nord-est nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme, del terme
municipal de Maó, segons projecte bàsic i d’execució redactats pels tècnics
municipals senyors Xavier Tolós Petrus (arquitecte) i Juan Giménez Meliá
(arquitecte tècnic), sense visat col·legial.
c) Paràmetres urbanístics: no es modifiquen.
d) Usos: no es modifiquen.
e) Pressupost total: (PEM) 354.191,26 €. PEC (contracta+IVA) 510.000,00 €.
Pressupost annex, fase 1, pati central (PEM) 249.868,38 €; PEC (contracta+IVA)
359.785,48 €.
f) Valoració de la gestió de residus: 4.001,14 €.
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment d’obtenir la llicència
municipal, l’import de la qual serà d’un 125 % dels costos estimats
corresponents a l’adequada gestió dels residus generats a l’obra, per mitjà del
certificat de l’autor del projecte i/o valorització efectuada per l’Administració, en
compliment de l’article 28 del Pla director sectorial per a la gestió de residus no
perillosos de Menorca.
h) La fiança es tornarà després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la
gestió adequada dels residus generats presentant el rebut d’entrega dels residus
a les plantes autoritzades.
i) Condicions de la llicència :
 Abans de l’inici de les obres s’haurà de designar l’empresa constructora.
 Abans de l’inici de les obres s’haurà de formalitzar la fiança de residus i
presentar contracte formalitzat amb gestor autoritzat de residus.
j) Haurà de complir allò que disposen l’Ordenança sobre la protecció de l’atmosfera
contra la contaminació per renous i vibracions, i l’Ordenança municipal
reguladora de l’activitat de la construcció durant la temporada estival.
k) L’atorgament de la autorització no eximeix la empresa constructora (si és el cas)
del compliment de les obligacions ni de les responsabilitats en que pugui incórrer
com a conseqüència de l’execució de les obres autoritzades.
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l) Haurà de presentar certificat final d’obres.
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a
acabar-les, de 24 mesos, segons disposa l’article 38 de les Normes urbanístiques
del PGOU/2012 de Maó, en relació amb l’article 142 de l’LOUSIB. Transcorregut
qualsevol dels dos terminis s’iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència. Sense
perjudici del que disposi el contracte d’adjudicació de les obres de referència, si és el
cas.
A més, d’acord amb l’article 144 de l’LOUSIB, “serà requisit indispensable en totes
les obres majors de disposar, a peu d’obra, de còpia autoritzada de la llicència
municipal, així com la col·locació del cartell indicador en el qual es faci constar el
nom i els llinatges dels tècnics directors i del contractista, l’ordenança que s’aplica, la
data d’expedició de la llicència, el termini d’execució de les obres, el nombre de
plantes autoritzades i el número d’expedient”.
Segon. La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics municipals senyors Xavier
Tolós Petrus (arquitecte) i Juan Giménez Meliá (arquitecte tècnic).
SR. PONS DEL PSOE: Com ja és sabut pels membres de la corporació municipal,
perquè s’ha informat d’aquest tema a les comissions informatives pertinents, l’equip de
govern té previst executar obres de millora al Claustre del Carme, un equipament
cèntric de la ciutat, amb una àmplia activitat cultural, i també comercial i educativa. Ja
fa anys que l’Ajuntament té constància de les necessitats de manteniment i d’inversió
en aquest equipament, que està catalogat, i consideram que és el moment d’actuar per
tal de resoldre algunes d’aquestes necessitats. Recordam que la darrera inversió
important que es va fer en aquest entorn va ser l’any 2010, a través del conegut Pla E, i
va suposar la millora de l’entrada per la plaça Miranda, el passadís conegut com “de les
carnisseries”, els lavabos públics i l’enllumenat de les dues façanes, que, justament
ara, proposam millorar. El projecte que es preveu dur a terme contempla, d’una banda,
la substitució del paviment del pati interior i la solució dels problemes de recollida de
pluvials que coneixem i que, a més a més, provoquen dificultats i problemes a tota
l’àrea comercial i subterrània del Claustre del Carme; i, d’altra banda, també, la
consolidació de les façanes exteriors nord i nord-oest, que són les que conformen el
pas per darrere el Claustre del Carme, que estan erosionades principalment pel vent.
En breu començarà el procés de contractació de les obres del pati, que són unes obres
urgents. Quant al finançament d’aquest projecte, que sortirà per un preu de 510.000
euros, es preveu que es pugui acollir a la convocatòria treta pel Govern de les Illes
Balears en el marc del fons FEDER i que pot cobrir, ho desitjam, fins al 50% del cost
total d’aquestes obres. En qualsevol cas, el finançament inicial ha d’estar previst per
l’Ajuntament, i així ho tenim previst, i afectarà els exercicis pressupostaris 2016 i 2017; i
és per aquest motiu que duim aquest projecte al Ple per a la seva aprovació.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
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7. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al camp
de futbol de La Unió (Exp. SG3216MC0030)
La actividad deportiva en nuestro municipio cuenta con una gran participación, fruto de
la labor altruista y desinteresada de los miembros de los diferentes colectivos y clubs
deportivos, junto al apoyo de las instituciones y la disposición de un importante número
de instalaciones deportivas que permiten el desarrollo de la misma.
En el caso de la actividad futbolística, en nuestro municipio existen actualmente tres
clubs (CD Menorca, Sporting de Mahón y Unión Deportiva Mahón) que vienen
desarrollando su labor en las diferentes instalaciones; en el caso del CD Menorca y del
Sporting de Mahón, en instalaciones municipales, y en el caso de la Unión Deportiva,
en una instalación de propiedad privada.
A pesar de la circunstancia de tratarse de una propiedad privada, el Ayuntamiento de
Mahón, teniendo en cuenta la magnífica y altruista labor deportiva que realiza la Unión
Deportiva de Mahón, financió unas importantes obras de mejora de las instalaciones
del campo de San Carlos, lo cual contribuyó de forma notoria a la mejora de las
condiciones de utilización por parte de los deportistas.
No obstante la realidad es que siguió y sigue perdurando una situación
verdaderamente difícil y complicada para la gestión de esta realidad social y deportiva
de nuestra ciudad, como consecuencia de los diferentes intereses de cada uno de los
actores implicados; accionistas del campo de San Carlos, como propietarios de las
instalaciones, que son de propiedad privada; la Unión Deportiva de Mahón, como
usuario de las mencionadas instalaciones y que realiza una importante labor deportiva
y social en nuestra ciudad; y el propio Ayuntamiento de Mahón; provocando todo ello
múltiples deficiencias e inconvenientes en la gestión de dicho club, a la par que un
importante agravio comparativo con el resto de colectivos futbolísticos de nuestra
ciudad, afectando negativamente a todos los ciudadanos que practican esta modalidad
deportiva bajo los colores de la U.D. Mahón.
Por todo lo cual proponemos ante el Pleno de la corporación:
1. Que se constituya de forma inmediata una comisión compuesta por miembros del
consistorio (con representación de todos los grupos políticos), representantes de los
propietarios del campo de San Carlos y representantes de la Unión Deportiva Mahón,
con el objeto de que, preservando y priorizando la actividad social y deportiva
desarrollada, puedan encontrarse fórmulas que, conciliando los intereses de todos los
actores involucrados en este tema, puedan solucionar la problemática existente en la
actualidad.
La Sra. Reynés explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
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Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. MONTES DEL PSOE: Com bé diuen, l’activitat esportiva de la nostra ciutat compta
amb un nodrit número d’entitats que fan una labor social encomiable. És per açò que,
des del primer moment, el nostre equip i el nostre compromís amb totes les entitats ha
estat reforçar —en la mesura de les nostres possibilitats— totes les entitats per igual,
mitjançant convenis marc, fet que ha permès que moltes entitats tenguin un important
descompte en l’ús de les instal·lacions públiques, o cercant fórmules que donin més
visibilitat a totes les entitats, o invertint en la remodelació de les instal·lacions, cosa que
ens sembla imprescindible a l’hora de garantir unes instal·lacions públiques dignes. En
aquest cas, hem apostat, Sr. Botella, per actuacions a curt termini i viables, i no per
projectes impossibles de dur a terme en aquest moment; ho dic, Sr. Botella, pel
comentari que havia fet anteriorment. En aquest cas particular, la funció que fa la Unió
Esportiva Maó, amb la qual vaig tenir el plaer de jugar durant uns anys, o el que em
permetien, és completament equiparable tant quant a l’esportiu com quant a la labor
social que fa a la resta d’entitats de la nostra societat. Per tant, som plenament
conscients que, malgrat la idiosincràsia de la situació en la qual viu aquesta entitat
d’ençà fa quasi 100 anys, la nostra labor ha de ser —i és— tractar-la com a qualsevol
altra entitat de la nostra ciutat. Un dels temes, precisament, que em vaig trobar just vaig
aterrar a l’Àrea d’Esports va ser aquest. Fa 12 mesos que estic intentant trobar-hi
solucions, com bé sap vostè, Sra. Reynés, quant a aquest tema. Després de diverses
reunions, tant amb l’entitat com amb la societat, s’han començat a donar passes que
esperam que, en breu, donin resultats positius. En aquest punt, la proposta que vostès
fan, amb la intenció de sumar i cercar fórmules per millorar aquest tema, ens sembla
positiva i ens sembla oportuna.
SRA. REYNÉS DEL PP: Jo només li volia dir, al Sr. Montes, i vull recordar també tot el
que es va fer a l’anterior mandat, que, tot i que els comptes municipals donaven per
molt poc, sí que teníem molta voluntat de col·laboració amb totes les societats
esportives, culturals i socials. Els convenis dels quals parla el Sr. Montes els vam iniciar
nosaltres i el que s’ha fet és donar-los continuïtat, amb les mateixes condicions; no sé
si alguna ha canviat, però, en principi, el que a mi em consta és que han estat renovats
pel Sr. Montes i que són els vigents ara. Vam atendre, també, peticions de les diferents
entitats culturals i socials, a les quals vam intentar donar resposta, com la cessió de
locals a Es Rebost, Alba o Associació de Veïns del Centre; quant a la Sala de Cultura
Sa Nostra també vam fer col·laboracions amb entitats culturals; vam cedir espais, al
quarter de Santiago, per als Geganters de Llucmaçanes, que tenien problemes al local
social de Llucmaçanes, i, per tant, necessitaven un espai més important. Vam assumir,
com a Ajuntament, petició rebuda tant durant campanya electoral, com quan vam
començar a governar a l’Ajuntament, les despeses d’aigua i llum de totes les entitats.
Era una cosa que ens demanaven, sobretot, els clubs esportius. Vam modificar
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles, a l’apartat de les
bonificacions, perquè les entitats que tenien un local o una propietat, idò, volien,
almenys, que se‘ls bonifiqués l’IBI, perquè, si no, la subvenció nominativa que se’ls
donava era per pagar l’IBI; per tant, vam modificar el punt 7 de l’ordenança fiscal
reguladora, i, per tant, se’ls aplicava el 95%29de la bonificació, i aquí és on es trobam el
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problema de La Unió. És a dir, La Unió el problema que tenia és que, atès que el camp
no és de la seva propietat i havia d’aportar una sèrie de documentació per poder
justificar aquesta bonificació, és allà on van quedar encallats; és a dir, nosaltres, durant
aquests 4 anys, vam fer tots aquests avanços amb pocs doblers, i, una volta resolt el
tema de la bonificació de l’IBI, amb la modificació de l’Ordenança, ens vam trobar la
pega que ells no podien aportar allò que es necessitava per poder tenir aquesta
bonificació, i aquí és on van quedar aturats. Ens oferim, Sr. Montes, com li he comentat
en diverses ocasions, a cercar una solució quant a aquest tema.
SR. MONTES DEL PSOE: Nosaltres, simplement, afegir que ens vam trobar una sèrie
de convenis als quals vam donar continuïtat, però sí que vam permetre igualar-los amb
la resta d’entitats. Ens vam trobar entitats que sí que tenien conveni, altres que no en
tenien cap, i ens va semblar oportú poder oferir la signatura de convenis, per igual, a
totes les entitats. En el cas de La Unió, sí que és cert que no és una decisió política, en
aquest moment; tant l’entitat com la societat volen fer les passes adients que sembla
que en aquests moments estan fent; i, a partir d’aquí, torn a repetir, qualsevol proposta
que surti de part seva i que puguem dur en comú, en aquest cas concret, l’acceptarem.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació.
A les 21.05 hores abandona la sessió plenària la Sra. Antonio.

8. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació als
horaris comercials (Exp. SG3216MC0031)
Els hàbits i els costums socials han canviat molt, de fet canvien constantment, i és una
obligació el fet de renovar-se i adaptar-se per tal de cobrir necessitats, no de generarles. Una d’aquestes necessitats és la de poder resoldre aspectes com les compres els
diumenges.
A la campanya electoral, tant Ara Maó com el PSOE defensaven el tancament de les
grans superfícies els diumenges, perquè les consideren una amenaça dels petits
comerços. Una vegada passades les eleccions, des de l’equip de govern es va recalcar
la seva intenció de revocar el que determina la Llei 11/2014, justificant que Maó no és
una àrea de gran afluència turística. Una mesura que, amb el pas del temps, ha perdut
força, però que consideram que s’ha de definir de forma clara per donar tranquil·litat
tant a consumidors, com a comerciants.
Des del Grup Municipal del Partit Popular defensam el lliure mercat que impera a
Espanya i pensam que, a Maó, els seus habitants i els seus comerciants necessiten
saber d’una vegada, clara i concisament, què pensen fer amb els horaris d’obertura de
les grans superfícies.
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Per tot açò, el Grup Municipal del PP de l’Ajuntament de Maó-Mahón presenta la
següent moció al Ple:
1. Que l’equip de govern es comprometi a mantenir, independentment de si és
temporada o no, la possibilitat que les grans superfícies puguin obrir els diumenges,
posicionant-se d’una forma clara sobre quina és la seva postura al respecte.
El Sr. Gelabert explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: El fet que les grans superfícies puguin obrir tots els
diumenges de l’any és conseqüència directa d’haver declarat Maó com a zona de gran
afluència turística. Açò va ser aprovat en el Ple municipal del dia 26 de novembre de
2014; és cert que, en aquell moment, la postura del Grup Socialista va ser la de votar
en contra, ja que vam considerar, de la mateixa manera que opinam ara, que difícilment
es pot justificar que Maó sigui una zona de gran afluència turística durant tots els
mesos de l’any, per motius tan obvis com que, si fos així, no tindríem ni problemes de
vols, ni de connexions en determinats mesos, com poden ser el mes de gener o de
febrer, tindríem un número elevat de persones que ens visiten en els mesos on,
justament, tenim la menor afluència de turistes, mesos on l’oferta complementària és
poc existent; bàsicament, és tan senzill com que no hauríem de rallar d’un problema
que ens ha afectat durant els darrers anys i que encara persisteix, com és la
desestacionalització. Declarar Maó com a zona de gran afluència turística els va servir
a vostès, precisament, per justificar allò que molt bé diuen a la seva moció, que és
defensar el lliure mercat que impera a Espanya. El que sí que els puc dir des d’ara
mateix és que aquest equip de govern no renuncia a l’eliminació de la zona de gran
d’afluència turística. I diran: per què?; idò, perquè, com ja he comentat, consideram que
Maó no és una zona de gran afluència turística en els mesos, per exemple, de
novembre a març, i creiem fermament que aquesta declaració hauria de tenir un criteri
unificat, i aquest passa per una visió insular. El problema, consideram, és d’origen. Les
declaracions de zones de gran afluència turística haurien d’haver estat a escala insular;
en tot cas, sí podria tenir un sentit que Menorca, en el seu conjunt, fos declarada zona
de gran afluència turística. Està clar que no és un tema fàcil i, com a tal, la solució no
és senzilla; però, en aquest sentit, nosaltres estem treballant. Hem traslladat al Consell
Insular la nostra inquietud davant aquesta situació i proposam fer feina de manera
conjunta per aconseguir una solució a escala insular. Te poc sentit que els diumenges,
a una illa amb 8 municipis, on la màxima distància entre els que estan més enfora és
d’uns 45 quilòmetres, uns súpers puguin obrir i els altres, en canvi, no ho puguin fer. El
nostre compromís exacte era l’eliminació de la zona de gran afluència turística,
bàsicament, per tot el que els acab d’explicar. A més, sí, també consideram i creim
fermament que açò acaba perjudicant el petit comerç, que, per causes tan evidents
com que són comerços familiars o unipersonals, no poden, de cap manera, competir
amb les grans superfícies, i, com a tal, no 31
tenen la llibertat de poder-ho fer. Està clar
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que tothom ha de tenir les mateixes llibertats, però aquestes han de ser amb un mateix
punt de sortida; i, en aquest cas, desgraciadament, no són iguals. Per aquest motiu, la
nostra responsabilitat com a Administració és vetllar i protegir també el petit comerç,
perquè surt amb una situació clara de desavantatge. Ho hem de fer amb el seu
consens, està clar, prenent decisions i accions amb un posicionament clar, a través,
també, de les seves associacions. Per altra banda, és cert, com molt bé diuen a la seva
moció, que els hàbits i costums socials han canviat i canvien constantment i que és
totalment necessari adaptar-se a aquests canvis. Hi ha importants elements que
incideixen en el comerç, com pot ser el fet que l’oferta supera la demanda. Hi ha una
forta competitivitat. El consumidor és cada vegada més exigent. El tema del món digital
provoca que el consumidor sigui un consumidor cada vegada menys fidelitzat. Avui en
dia pots comprar digitalment, certament, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc; per
açò, i sent conscients d’aquesta realitat, pensam que la nostra feina ha d’anar dirigida a
donar eines necessàries al comerç de proximitat, que, sense dubte, és qui té menys
recursos, ja siguin econòmics o humans, per adaptar-se als nous temps i, d’aquesta
manera, poder ser també competitius. Bé, de manera resumida i clara, els dic, també,
que aquest equip de govern no renuncia a l’eliminació de la zona de gran afluència
turística. La nostra postura segueix sent que aquesta declaració ha de tenir una visió
insular, i en aquest sentit estem treballant. És cert que, ara per ara, els súpers tenen
obert els diumenges, i consideram que, fins que no arribi aquesta solució a escala
insular, en la qual estem treballant, la situació restarà així. La nostra postura també va
dirigida un poquet a quin model de ciutat volem. Una ciutat on sigui fonamental la
conciliació laboral, personal i familiar dels nostres ciutadans i ciutadanes. Realitat difícil
d’aconseguir mentre no siguem capaços d’establir uns horaris laborals que impliquin
guanyar en qualitat de vida.
SR. GELABERT DEL PP: Jo no sé si vostès són molt seguidors d’algunes sèries, però
jo els diré Winter is coming, ‘ve l’hivern’; faig al·lusió a un titular que va sortir al Diari
Menorca el 21 de gener, on es deia, a partir d’unes declaracions del Sr. Vicenç Tur, que
Maó anunciava que el proper hivern els súpers no podrien obrir els diumenges. Jo els
convid, d’una forma clara i ràpida, a solucionar aquest tema, per una banda. Per l’altra,
li agraesc, Sra. Membrive, que me refresqui tota la informació que he emprat per
preparar-me aquesta intervenció. Allò que nosaltres deim és que no es tracta de si Maó
és una àrea d’interès turístic o d’afluència turística; nosaltres els convidam a ser
sensats. Hi ha gent que té una sèrie de necessitats, avui en dia, necessitats socials,
com són, per exemple, anar a fer la compra els diumenges, i això és un fet real, perquè,
si no, basta passar un diumenge per qualsevol àrea, per exemple per Binipreu —per dir
un nom— i veure-ho. Per tant, és un fet que s’ha de tenir en compte. El problema és de
fons, aquí. Pensam que s’ha de mantenir aquesta condició. Vostès no s’han postulat de
forma clara; els demanam que es postulin de forma clara, com més prest millor. També,
per una altra banda, vostè, Sra. Membrive, em diu que és un problema per al petit
comerç. Hi estic d’acord, és un problema per al petit comerç, però és que si, avui, és un
problema per al petit comerç i per al comerç familiar, demà ho seguirà sent; i ho seguirà
sent demà passat. Tal vegada hauríem de replantejar l’estratègia i mirar a veure si el
problema es pot afrontar amb una solució i canviar les formes d’intervenció a les petites
empreses, ajudar perquè aquest apel·latiu32 de petit comerç, comerç familiar pugui
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guanyar en competència envers les altres empreses; tal vegada també els hauríem de
convidar a replantejar aquestes idees de promoció.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: Com li he dit, Sr. Gelabert, aquest debat ja el vam tenir
l’any 2014, i s’ha de tenir molt clar que els comerços tenen obert precisament els
diumenges perquè som zona de gran afluència turística. El nostre compromís era molt
clar, era l’eliminació d’aquesta zona de gran afluència turística, bàsicament, perquè
consideram que no està en cap cas justificada; durant determinats mesos, està clar que
no està justificada, i crec que vostès també deuen ser-ne conscients, d’açò. Per tant,
recordar-los que la nostra postura és molt clara. Nosaltres no renunciam a l’eliminació
d’aquesta zona de gran afluència turística, bàsicament, ja li ho dic, Sr. Gelabert, per tot
allò que hem comentat i perquè consideram que la visió ha de ser insular. Sí, feim feina
per donar eines al comerç de proximitat, perquè es pugui adaptar a aquests nous
temps, a aquests nous consumidors; i, per açò, tenim programes del Govern Balear,
com el programa E-commerce, que fa feina, precisament, en aquest sentit, i així, per
tant, poder donar resposta a demandes de consumidors i consumidores. És cert que,
de cada vegada més, la gent compra per Internet, però, per aquesta regla de tres, tal
vegada hauríem de tenir oberts els comerços 24 hores al dia els 7 dies de la setmana.
Per acabar, només comentar-los que, per aquest motiu, nosaltres no ens podem
comprometre al que ens demanen vostès a la seva moció.
SR. GELABERT DEL PP: Açò que estigui obert ‘24 hores al dia, 7 dies a la setmana’ no
significa que hi hagi una persona fent feina les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana;
simplement vol dir que es pugui donar servei, no vol dir que hi hagi algú fent feina.
Vostè, Sra. Membrive, pot anar a Internet i pot comprar a qualsevol empresa, i li
assegur que no hi ha algú fent feina. És una cosa molt simplista.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que és una realitat. Jo pens que estem d’acord amb el Sr.
Gelabert quan exposava la necessitat d’ajudar el petit comerç; jo crec que tots estem
d’acord que ho hem de fer; tal vegada, allò que és més difícil és que trobem el punt
d’acord, però pens que ho hem d’intentar, hem de veure com ajudar-los. Nosaltres
tenim demandes damunt la taula, del petit comerç, quant al fet que els donem suport.
Som conscients que també hi ha altres tipus de demandes, però crec que sí que
coincidim que és necessari recolzar aquest comerç, que està sobrevivint, en aquests
moments, i que necessita una mica d’estalonament; per tant, hi seguirem treballant.
Pensam que és necessària aquesta visió insular i allò que sí que farem és activar
aquesta discussió.
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 11 (6 ARA MAÓ I 5 PSOE)
9. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a
Protecció Civil (Exp. SG3216MC0032)
33
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La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se ha convertido, con el tiempo y
desde su fundación, en una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de
nuestro Ayuntamiento.
Lamentablemente, y por noticias de prensa recientemente publicadas, la situación
actual de la misma, así como la del resto de agrupaciones de la isla, es grave y
preocupante, por cuanto el número de miembros de las mismas, en general, y en
concreto la de Mahón, es cada vez más reducido, como consecuencia del cansancio de
sus miembros; esta situación puede ser motivada por diferentes circunstancias, entre
las cuales seguramente se encuentra su labor continuada, ya que es justo reconocer
que la labor y actuación de la agrupación local es cada vez más intensa y frecuente,
asumiendo en muchas ocasiones labores de apoyo a actividades del propio
Ayuntamiento que podría cuestionarse si incluso son de su competencia.
La realidad es que muchas de las actividades organizadas por el Ayuntamiento tienen
difícil o imposible viabilidad sin contar con el apoyo y colaboración de los voluntarios de
la Agrupación Local de Protección Civil, lo que agrava todavía más las consecuencias
de la reducción de efectivos, tanto por lo que pudiera afectar a las actividades
municipales, como, y muy especialmente, por lo que afecta a las actividades que son
de su competencia y que resultan un factor primordial para la seguridad y protección de
los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Municipal presenta ante el Pleno municipal la siguiente
propuesta de acuerdo para que, por parte del Ayuntamiento, se reconozca y ponga en
valor la actuación de la agrupación local de Protección Civil y se realice una campaña y
cuantas acciones puedan ser oportunas para relanzar la mencionada agrupación y
propiciar, así, la incorporación de nuevos efectivos tan necesarios para el buen
desarrollo de su encomiable labor.
El Sr. Aínsa explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: En primer lloc, agrair la proposta del Partit Popular en positiu.
En segon lloc, també, evidentment, reconèixer i agrair la labor i la tasca que fa
Protecció Civil. Entrant un poc en matèria, rallant ara mateix del comerç local, hem vist
com els temps canvien i com ens hem d’adaptar als nous temps i hem de veure com ho
feim, i, evidentment, el voluntariat també s’ha de transformar. Veiem com ser voluntari
no és fàcil, perquè demana implicació, demana temps i, avui en dia, qui fa feina o qui té
moltes obligacions té poc temps i és difícil poder aportar. Per açò, nosaltres, dins el
programa de Ciutat Educadora, també impulsam un programa de voluntariat, supòs que
ja han vist algun díptic; tenim previst impulsar aquest programa i, a partir d’aquesta
proposta, hi inclourem també Protecció Civil i intentarem fer-ne tota la difusió possible,
intentarem engrescar a participar-hi tots els34voluntariats possibles que es poden fer a
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Maó, especialment quant a aquest. Nosaltres estem molt interessats a transmetre
valors com la participació, la coresponsabilitat, la cooperació, la implicació i la inclusió
de tota la ciutadania. Farem feina en aquest sentit, farem feina amb tot el voluntariat i,
especialment, amb el de Protecció Civil. En conclusió, agrair la proposta i, en aquest
sentit, jo me’n faig responsable. Farem feina.
SRA. ALCALDESSA: Tot i que Protecció Civil depèn de Policia, Policia depèn de
Personal i Personal depèn d’Alcaldia, sí que hem passat la paraula al Sr. Pons, perquè
és el regidor que impulsa tot el programa de voluntariat, atès que pensam que és
important tenir una visió global de tots els voluntaris, que són molts, que fan feina en
diferents àmbits i diferents àrees de l’Ajuntament. Passarem a votar aquesta moció a
favor de contribuir a dinamitzar aquest col·lectiu, que consideram positiva.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la corporació.
10. Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a un
local per a la Banda de Música de Maó (Exp. SG3216MC0033)
Prèvia presentació d’esmena in voce per part del Sr. Héctor Pons, del PSOE, a la
proposta d’acord de la proposta presentada pel Grup Municipal del PP, en relació a un
local per a la Banda de Música de Maó, per tal que quedi amb la següent redacció:
1. Que l’Ajuntament de Maó, dins el replantejament actual dels equipaments culturals i
educatius, tengui en compte les necessitats de la Banda de Maó i habiliti, com més
prest millor, un local d’assaig d’acord amb les seves necessitats i amb disponibilitat per
emmagatzemar de forma correcta i adequada els seus instruments musicals.
En los últimos tiempos, es de triste actualidad la problemática en torno a la nueva sede
del Conservatorio de Música de Menorca, que adolece desde hace demasiados años
de unas instalaciones dignas y adecuadas a sus necesidades.
Paralelamente a esta problemática, existe otra realidad en relación a la actividad
musical de nuestra ciudad que también precisa de una decidida actuación municipal
como es las condiciones de ensayo por parte de la Banda Municipal de Música.
Nuestra ciudad, con una tradición cultural, artística y musical reconocida, ha contado
con una banda de música municipal que, desgraciadamente, desapareció durante un
periodo importante de años, pero que afortunadamente, fruto del esfuerzo de sus
componentes, junto con el apoyo entusiasta de los padres de los mismos y el apoyo
municipal, posibilitó que Mahón volviera a contar con su banda municipal de música.
Los diferentes consistorios han ido apoyando y colaborando con la misma, tanto por
voluntad y convicción, como por ser la misma competencia del propio Ayuntamiento,
habiéndose llegado, en el anterior mandato,35 a la firma del oportuno convenio, que se
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mantiene en la actualidad y que garantizaba las actuaciones musicales estables de la
misma.
La cruda realidad es que gran parte del éxito de la banda municipal es fruto
principalmente del ímpetu y tesón de sus propios componentes y familiares, siendo
precisa una mayor involucración de los responsables municipales, al objeto de ofrecer
a sus componentes unas adecuadas condiciones de almacenamiento de los
instrumentos musicales y la disponibilidad de una sala de ensayo acorde con el número
y necesidades de sus componentes, que actualmente se están realizando de forma
precaria en las instalaciones del Colegio Público Virgen de Gracia.
Es por ello que el Grupo Municipal del PP propone ante el Pleno de la corporación:
1. Que el Ayuntamiento de Mahón, dentro del replanteamiento actual de los
equipamientos culturales y educativos, tenga en cuenta las necesidades de la Banda
de Mahón y habilite, cuanto antes, un local de ensayo de acuerdo con sus necesidades
y con la disponibilidad para almacenar de forma correcta y adecuada sus instrumentos
musicales.
La Sra. Mus explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS DEL PSOE: Estic content que hagi defensat aquesta proposta, Sra. Mus, i
aprofit per dir en aquest Ple que, sempre que li he hagut de comentar algun tema o ferli alguna proposta, m’ha contestat amablement i amb empatia. En primer lloc, dir-los
que compartim els elogis cap a la feina de tota la gent, que fa i que ha fet possible
l’evolució de la Banda de Música de Maó durant aquests anys, i posam de manifest el
suport de l’equip de govern a la Banda de Música de Maó, que es materialitza, any rere
any, en la renovació del conveni, que, efectivament, van fer vostès per primera vegada,
tot i que abans se’ls pagaven les actuacions que feien, lògicament, i, d’altra banda, amb
un acompanyament continuat i amb ajuda constant quant als seus projectes, any rere
any, com he dit. Quant a l’espai d’assaig, igual que a vostès, també ens agradaria
poder oferir un espai més adequat a aquest col·lectiu. Un espai que reunís les
condicions adequades a les seves necessitats i que contribuesqui, igualment, a la seva
autonomia, identitat pròpia, com a agrupació singular i important del nostre municipi. La
realitat és que ni en el mandat anterior, ni en el que duim de mandat actual, hem pogut
posar a disposició de la banda de música l’espai que voldríem. Val a dir que aquesta
proposta que fa el Partit Popular, més enllà d’una declaració d’intencions, que nosaltres
compartim, i d’un objectiu compartit, tampoc estableix una proposta concreta que doni
solució a aquest problema. En qualsevol cas, l’equip de govern té clar que, dins la
redefinició d’espais i reubicació de dependències que suposarà el canvi de
Conservatori, el canvi d’Escola d’Adults, en el seu moment, i els espais que quedin
disponibles de les dependències que ocupen actualment, és imprescindible tenir en
compte la necessitat de la Banda de Música
de Maó, de disposar d’una seu o local
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d’assaig que dignifiqui la seva feina i que els permeti consolidar la seva trajectòria i el
seu futur. Per aquest motiu, nosaltres proposam una petita modificació de la proposta
d’acord de la moció, que inclouria aquest aspecte i que diria que: “L’Ajuntament de
Maó, dins el replantejament actual dels equipaments culturals i educatius, tengui en
compte les necessitats de la Banda de Maó i habiliti, com més prest millor, un local
d’assaig d’acord amb les seves necessitats i amb disponibilitat per emmagatzemar de
forma correcta i adequada els seus instruments musicals”. Ens falta saber si és
possible fer aquest canvi i aprovar la moció.
SRA. MUS DEL PP: En primer lloc, agrair al Sr. Pons les seves paraules, sempre
amables, i crec que jo també compartesc sempre empatia. Quant a la cultura, tot i que,
a vegades, es pugui dir que és més de esquerres, crec que correspon a esquerres i a
dretes recolzar-la i dur-la endavant; per tant, sempre ens hi hem trobat, i crec que ens
hi seguirem trobant, en la defensa d’aquesta matèria. Dit açò, vostè, Sr. Pons, ha
comentat que no feim cap proposta concreta, però sí que li podem dir que sempre ens
hi trobarà amb idees, amb propostes i amb tot el que sigui sumar, que és el que
pretenem. En tot cas, en aquesta línia, acceptar aquesta ressenya, que consideram
que no canvia per a res la nostra proposta, i recalcar l’expressió “com més prest millor”,
que tant nosaltres com vostès posen; així idò, que quedi com a subratllada, diguéssim,
la intenció aquesta de, com més prest millor, d’intentar solucionar aquest problema, que
és cert que ja pateixen fa temps.
SR. PONS DEL PSOE: Simplement dir-los que, quan vulguin, podríem trobar-nos per
comentar les propostes que hi pugui haver al respecte; i, si hi ha alguna solució que
sigui viable a curt termini, poder tirar-ho endavant.
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres presents,
dels 21 de la corporació municipal.
Posada la proposta a votació amb l’esmena incorporada, resulta aprovada per
unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació municipal.
SRA. ALCALDESSA: Només per comentar que la regidora Sra. Dolors Antonio ha
hagut de partir, i no es reincorporarà a aquesta sessió plenària. Esperam que es millori.
Nosaltres insistíem que no fos aquí, avui, però ella, en un exercici de responsabilitat, ha
volgut venir.
11. Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó,
Partit Socialista, Partit Popular i Ciudadanos de Menorca en relació a
un pacte social contra les violències masclistes (Exp. SG3216MC0034)
Malgrat les lleis aprovades, els esforços realitzats per les diverses administracions i
agents implicats en la lluita contra la violència masclista i el llarg camí recorregut,
37

Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 26.01.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 11 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

aquesta continua estant present a la nostra societat, deixant milers de víctimes, des de
la representació més cruel que suposa l’assassinat de dones i dels seus fills i filles.
El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a les Illes
Balears; des de l’any 2003, any en què es comença a comptabilitzar les dones
assassinades, han estat 32. Només el primer trimestre de l’any 2016 s’han presentat a
les illes 1.105 denúncies per violència masclista, que afecten 1.084 dones.
El Govern de les Illes Balears promou el Pacte social contra les violències
masclistes, una iniciativa que pretén mobilitzar i implicar totes les institucions i tota la
societat illenca en contra de les violències masclistes i que vagi molt més enllà que la
mera declaració institucional.
Els objectius del Pacte són:





Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’un espai lliure de violències
masclistes.
Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les
sostenen, mitjançant la posada en marxa d’accions conjuntes amb la societat civil.
Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l’eradicació de
les violències masclistes.
Treballar perquè les generacions futures es constituesquin sobre el respecte i el
tracte igualitari a homes i dones.

A més, es proposa un Manifest, al qual les administracions locals es poden adherir, i
que reproduïm a continuació:
1. Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als
fonaments de la desigualtat que la sostenen.
2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de
les persones que la pateixen.
3. Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un
espai lliure de violències masclistes.
4. Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó
que són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.
5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels
homes sobres les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se
segons el gènere al qual pertanyem.
6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot
respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.
7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les
dones afectades i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin,
mitjançant la dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.
8. Treballarem perquè les generacions futures es construesquin sobre el respecte i el
tracte igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de
gènere, creant referents positius que visibilitzin
38 la diversitat.
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9. Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i
violència de les quals tinguem coneixement.
10. En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la
diversitat, lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una
actitud proactiva.
És per tot açò que:
1. L’Ajuntament de Maó s’adhereix al Pacte social contra les violències
masclistes i es compromet a treballar per assolir els seus objectius.
2. L’Ajuntament de Maó es compromet a difondre aquest Pacte entre
les diferents entitats, associacions, empreses i ciutadania en general
del municipi.
3. L’Ajuntament de Maó es compromet a desenvolupar una sèrie
d’accions per tal d’impulsar la participació de la ciutadania.
4. L’Ajuntament de Maó eleva aquests acords de Ple al Govern Balear,
al Consell Insular de Menorca i assumeix els que, com a institució
local, li corresponen.
Durant el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. PONS D’ARA MAÓ: En primer lloc, agrair a tots els partits polítics el fet d’haver
presentat una moció conjunta; jo trob que si no hagués estat així la moció perdria força
i perdria sentit. Davant la violència de gènere, ens trobam un problema estructural, un
problema social que ens afecta a tots, ens implica a tots, perquè és una responsabilitat
de tots fer-hi front. La violència de gènere, tal i com la coneixem, tal i com la tenim
catalogada, és la violència que s’exerceix contra la dona pel fet de ser dona;
concretament, tal com ho diu la Llei, de l’home contra la dona, sempre que hi hagi o hi
hagi hagut una relació, i també implica els fills. Aquesta violència ens presenta una
sèrie de reptes, i són reptes que nosaltres hem d’afrontar. El primer repte que ens
presenta és que no hi ha un perfil determinat, ni de víctima, ni d’agressor; exagerant un
poc, o tal vegada no tant, l’agressor pot ser qualsevol i la víctima pot ser qualsevol.
Davant aquest problema, davant aquest repte, troben tots els experts i tothom que
s’hagi posicionat quant a aquest tema que es resoldrà, o es pot ajudar a resoldre, si s’hi
posen més recursos, però no recursos només a la part final, a la part, diguéssim, de
quan hi ha agressions o és a punt d’haver-hi una agressió, sinó que s’hi ha de fer feina
des de la base, és a dir, des de la igualtat. Si no atacam la desigualtat, no podrem
atacar la violència de gènere. Una altra cosa que hauríem de tenir en compte, a l’hora
de rallar de la violència de gènere, és que no són casos aïllats. Són casos que es
donen, perquè hi ha aquesta situació o aquestes situacions . Deia un jutge que veim la
víctima encara massa enfora. Quan rallam de violència de gènere, veim aquestes
persones massa enfora, com si fossin açò que deia abans, casos aïllats, casos que
passen, perquè no hi ha una explicació. Evidentment, que hi ha explicació. L’explicació
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és el masclisme; aquesta situació o aquest pensament de superioritat de l’home
damunt la dona. Nosaltres, ara, ja ben entrat el segle XXI, ens trobam un altre repte,
com aniré repetint, i és que el masclisme també es va transformant. El masclisme que
podíem nosaltres conèixer fa 20, 40 o fa 10 anys s’ha transformat. Ell evoluciona i
nosaltres també hem d’evolucionar, és a dir, ha d’evolucionar la manera de fer-hi front.
Em referesc, per exemple, al masclisme que hi pugui haver entre els joves avui en dia;
pensàvem que els joves no podrien ser mai com els nostres avis o com fa 100 cent
anys; evidentment, no són així, però són d’una altra manera. Un altre repte, una altra
conseqüència d’açò que estic dient, i és una metàfora que funciona molt bé, és rallar
del masclisme —o de la violència de gènere, millor dit— com un iceberg. Veim allò que
és fora de l’aigua, veim aquella part del gel que podem reconèixer, però no veim tota
aquella part del gel que està amagada. La part que està amagada són allò que
coneixem com micromasclismes, encara que n’hi ha algun, també, de macro: tots
aquells, per exemple, anuncis de publicitat, algunes notícies de premsa mal enfocades.
M’agradaria emprar un poc l’exemple que podem fer totes les campanyes que vulguem
d’igualtat o de contra la violència de gènere, però Internet, xarxes socials, Youtube, la
televisió, etc., tenen tanta força o més. Si miren la televisió, podran veure programes
com Mujeres, Hombres & Viceversa, que perpetuen un rol de comportament bastant
desafortunat, per dir-ho fi. Programes com Quiero este vestido, etc., etc., que
perpetuen rols d’home i perpetuen rols de dona. Jo crec que hi ha un repte molt clar, de
dir: “no volem aquesta televisió, no volem aquest tipus de premsa, no volem aquest
tipus de publicitat”. Encara es veuen anuncis en què apareix una dona preocupada per
la neteja, per la rentadora, pel sabó, per la seva imatge; en canvi, els homes se solen
preocupar pels cotxes. En el darrer anunci que vaig veure l’altre dia, sortia un home
amb un cotxe i, quan sortia del cotxe, l’esperava defora una dona. Totalment
desafortunat. Jo trob que hem d’esbucar el masclisme i la desigualtat des de l’educació,
les juguetes, la televisió, les xarxes socials, el mercat laboral, els salaris, la conciliació,
la cura dels fills; sabem que la dona és la que es fa càrrec de la família, dels fills, però
també es fa càrrec de la gent gran, de la gent que es posa malalta, de la gent que té
una discapacitat o una minusvalidesa. Sabem pels informes de totes les
administracions, pels informes de Cáritas, que la pobresa a l’Estat espanyol té rostre de
dona, té cara de dona i sol ser una mare fadrina, és a dir, hem avançat, hem fet moltes
passes, però també hi ha moviments en contra. Si us hi fixau, també les xarxes socials
accentuen la crucifixió i la sexualització de la dona. La dona continua sent un objecte, i
sembla que cada vegada més és un objecte. El cas de Pamplona, ocorregut aquest
estiu, és un cas, per exemple, molt clar. Per exemple, a la premsa, quan es parla de
violència de gènere, sol aparèixer a la secció de successos, a qualsevol diari, és un
“suceso”, en castellà, o un succés. Molts experts ja coincideixen que no és ‘un succés’,
és un fet polític. És un fet polític, és a dir: si és un problema estructural, és un problema
de la societat, de com som tots; no pot aparèixer com si fos un simple accident de cotxe
o una simple baralla; és un fet polític. Rallam molt de política, dins aquestes quatre
parets; a mi, m’agradaria recordar que polític ve de polis i que polis significa ciutat, és a
dir, qualsevol habitant de la polis és polític, qualsevol gest nostre és polític, anar a
comprar a un comerç de proximitat, anar a comprar per Internet, emprar el cotxe més o
menys, anar a peu, tot és un fet polític; el nostre comportament és un fet polític, com
educam els nostres fills és un fet polític, 40
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polític, la música, la televisió, tot és un fet polític. Podem dir que hi ha coses que no ens
agraden i que les volem deixar de consumir. No volem veure segons quines coses a
segons quins mitjans, o al carrer; per tant, no hem de confondre partidisme amb
política; jo defens el sentit de la política com la gent que està a la polis, gent que està a
la ciutat i que no li agrada allò que veu. Per açò, és importantíssim un pacte polític, com
a membres de la polis, que ens inclogui a tots, que tots ens hi trobem, perquè a la que
hi hagi algú que no es trobi aquí, el pacte perd força. El Govern Balear ens presenta un
pacte, crec que a escala estatal també es presentarà prest, o s’està fent feina per un
pacte; que siguin benvinguts. La moció aquesta que presentam en positiu és per fer
feina amb un pacte balear. La novetat d’aquest pacte és que no és una simple moció
que s’aprova, no és un simple paper, no és un simple compromís, sinó que exigeix una
feina. Nosaltres, com a Ajuntament, desenvoluparem aquest pacte; ens hi adherim com
a Ajuntament; jo anim tothom a adherir-s’hi, com a partit polític, com a ciutadà; i es
tractaria, més tard, durant tot l’any, de desenvolupar un pla de feina. Els objectius del
pacte són molt senzills: implicar la societat en la recerca de la construcció d’un espai
lliure de violències masclistes —aquí és important, perquè destaca violències en plural,
és a dir, la violència contra la dona no és única, no és la mateixa, sinó que són
diverses, són diferents—, manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i
als fonaments que les sostenen, mitjançant la posada en marxa d’accions conjuntes
amb la societat civil; aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, denúncia i
eradicació de violències, i treballar perquè les generacions futures construesquin el seu
respecte i estat igualitari entre homes i dones. Fer feina amb la gent jove és el gran
repte que tenim. El manifest és llarg. Té deu punts. No fa falta llegir-los, els tenim tots
aquí davant. Jo crec que són deu punts molt valents. Deu punts que posen èmfasi en
allò que és la violència de gènere, per què s’origina, com s’hi pot lluitar i ens dóna
deures per fer. Els quatre punts de la moció, els quatre punts finals, també són molt
senzills; ens adherim al pacte, ens comprometem a fer difusió d’aquest pacte, a fer-hi
feina i a desenvolupar accions en aquest sentit.
SRA. MEMBRIVE DEL PSOE: La violència de gènere és un dèficit democràtic, un
problema social que requereix i necessita la implicació de tota la societat, per a la seva
solució. Tots i totes hem de reafirmar el nostre compromís amb la construcció d’una
societat justa, igualitària i lliure de violència contra les dones, i reafirmar també la nostra
voluntat i necessitat de coordinar esforços i posar en comú tots els mitjans disponibles,
per així poder lluitar de manera més eficaç contra aquesta violència. Hem d’assumir el
compromís d’oferir solidaritat i informació i, a la vegada, denunciar qualsevol involució
en la lluita contra aquesta xacra i també contribuir a augmentar la sensibilització social
respecte a la gravetat i magnitud d’aquesta violència. La violència de gènere és una de
les formes més generalitzades d’abús contra els drets humans. La realitat actual,
d’augment considerable de dones mortes per violència de gènere, on les nostres illes
com a comunitat tenen un primer lloc, ens obliga a seguir avançant, a no permetre
retrocessos de cap tipus; al contrari, es fa totalment necessari augmentar els esforços
contra aquesta violència, treballar per fer de la seva lluita una prioritat política, per així,
des del nostre sistema, aportar a les dones víctimes la protecció necessària, amb
recursos i mesures. Per aquest motiu, idò, volem manifestar el nostre suport a aquest
pacte social contra les violències masclistes,
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totes les institucions i tota la societat en general contra les violències masclistes, i que
no sigui una simple declaració institucional i sí una eina amb mesures concretes per
abordar un greu problema existent, que ja necessita una solució urgent i immediata.
SRA. REYNÉS DEL PP: En primer lloc, agrair el to de les intervencions dels dos grups,
perquè ja, quant a anteriors propostes d’acord conjuntes, vam tenir algun problema; jo
crec que el més important de tot —tot i que el Sr. Pons hi veu política pertot— és que
no hem de fer política d’açò, d’aquest tema principalment, perquè són massa les dones
que moren a mans de les seves parelles, massa les que no denuncien el seu company
de vida, el pare dels seus fills, el company del qual es voldrien veure lliures, però que
un dia van estimar. Estem d’acord que una sola dona morta ja és massa; estem d’acord
en què la igualtat no hauria de ser una conquesta, sinó una realitat en el 2016; estem
d’acord que les dones s’han de trobar segures als seus domicilis i no pensar en les
seves cases com en el pitjor escenari, on viuen amb por i amb amenaces; estem
d’acord que una dona té el dret de rompre una relació en el moment en què ho desitgi,
sense que s’hagi de preocupar per les conseqüències a les quals aquesta decisió doni
lloc. Mentre hi hagi un sol cas de violència de gènere, no podem deixar de fer feina per
eliminar-la, per eradicar-la, perquè estem tots d’acord en tot açò; i per a totes les
dones, per a totes elles, és pel que avui debatem en aquest Ple aquesta proposta
d’acord. L’objectiu fonamental és formar un front únic, unit, i llançar un missatge sòlid
de rebuig a la violència de gènere i la nostra ferma voluntat de suport a les dones. Hem
de deixar de banda qualsevol consideració partidista i hem de ser capaços de treballar
conjuntament i poder donar a les dones solucions que facin menys dur el moment de la
denúncia i el procés judicial posterior, que les enfortesquin amb la seva decisió, que
puguem donar suport, també, a les dones que, per una raó o per una altra, no hagin
denunciat la seva situació de maltractament. Hem de reforçar, també, el missatge que
hi ha sortida a la violència de gènere, amb el suport del nostre sistema judicial i de les
administracions responsables, així com que les dones tenen el dret i la capacitat de
reconstruir-se i de construir una vida nova sense violència, que els seus fills i filles
mereixen créixer en un entorn en el qual es puguin desenvolupar com a persones
sense les seqüeles que la violència contra les seves mares o contra ells mateixos
deixen, indefectiblement, en la seva personalitat. Com deim en moltes ocasions, són
més els nostres acords que els nostres desacords, més aquelles coses en què
coincidim que les coses que ens separen; i, per damunt de les diferències, hi ha la vida
i la seguretat de moltes dones, massa, i dels seus fills i filles; per tant, com no pot ser
d’una altra manera i perquè vam presentar aquesta moció de forma conjunta, votarem a
favor.
SRA. ALCALDESSA: Passarem a votar aquesta moció, que preferiríem no haver de fer
mai, i amb el desig que la suma de totes les veus i les forces pugui ser un poc allò que
en el futur es digui que va ser aquesta generació la que va eradicar la violència de
gènere. Esperem que entre tots ho puguem aconseguir.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres
presents, dels 21 de la Corporació.
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12. Precs i preguntes
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’han
contestat per escrit les preguntes formulades per escrit pel Grup Municipal del Partit
Popular, amb sol·licitud de contestació escrita, conforme a l’article 95.4 de la Llei
20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, que a continuació es detallen:


Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 06-10-2016,
registre d’entrada 14256, relativa a “dispensadors aigua potable als centres
escolars” (Exp. SG3216PR0086), que s’ha contestat per escrit amb registre de
sortida número 10292, de data 07-11-2016.



Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 06-10-2016,
registre d’entrada 14255, relativa a “informació sobre el Centre d’Història Hernández
Sanz” (Exp. SG3216PR0087), que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 10206, de data 04-11-2016.

Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació al
carrer Fornells (Exp. SG3216RU0006)
Las aceras del carrer Fornells, sobretodo en los alrededores del Centro de Salud,
presentan un grave y alarmante estado de deterioro, fruto de los árboles allí
sembrados, constituyendo un grave peligro para los ciudadanos. La situación fue
denunciada hace unos días a través de los medios de comunicación.
La lamentable realidad es que son muchas las aceras de nuestro municipio que
presentan un lastimoso estado y precisan una urgente actuación de reparación y o
actuaciones de más envergadura. Sin ánimo de comparar barriadas ni de crear
agravios comparativos, resulta evidente que la barriada de Dalt Sant Joan, por el
motivo de estar situado allí el Centro de Salud, presenta una afluencia mayor de
ciudadanos, especialmente de nuestros mayores y o personas con salud delicada.
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Mahón presenta este
ruego, solicitando que, de manera urgente e inmediata, se proceda a las reparaciones
necesarias en la calle Fornells, especialmente en el entorno del Centro de Salud.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Aínsa explica el prec presentat pel Grup
Municipal del Partit Popular.
SR. LORA D’ARA MAÓ: En principi, jo li he de donar les gràcies, Sr. Aínsa, per l’interès
mostrat pel seu partit sobre l’estat en què es troben actualment aquestes voreres, però,
com molt bé ha dit el Sr. Botella abans, si rallam de tot, rallam de tot. A mi, m’hauria
agradat haver-les trobat en un altre estat, o en millors condicions. No dubt que el seu
partit va fer tot el possible durant els 4 anys que van tenir de mandat, i açò vostè, Sr.
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Aínsa, ho sabrà molt millor que jo, però dóna la casualitat, i sí que li diré, que,
precisament aquesta mateixa setmana i avui mateix, ja hem començat a fer obres
quant a tres projectes petits; i un, precisament, dels llocs on s’anirà a fer feina serà
aquest al qual vostè fa menció avui. En part, té un poc de gràcia, perquè és que vostès
tenen una certa virtut, i és que cada vegada que posam en projecte dues o tres cosetes
petites, al cap d’un, dos o tres dies, idò, o ens ho fan saber o ho exposen en públic; i,
clar, arriba un moment que les sospites són un poc estranyes; de totes maneres,
moltes gràcies per tenir aquesta il·luminació tan encertada, Sr. Aínsa.
SR. AINSA DEL PP: No acab d’entendre què vol dir, Sr. Lora. Nosaltres passejam per
dins Maó i intentam atendre els ciutadans; i, si ens diuen una sèrie de coses, amb
aquest esperit de col·laboració, les posam en el seu coneixement . Efectivament,
després que presentéssim aquest prec, vostès han posat en marxa una sèrie
d’actuacions, com vostè, Sr. Lora, bé diu, i faran unes actuacions en aquest entorn. Li
he de dir, Sr. Lora, que també ens passava a nosaltres, açò; açò és un prec, una
petició en positiu, res més; aquest és un fet que ens passava a nosaltres, li passava al
Sr. Tur abans i els passarà també a vostès, perquè no es dóna abast.
Desgraciadament, les voreres estan bastant més malament del que ens agradaria i del
que els maonesos es mereixen.
SRA. ALCALDESSA: Jo crec que l’important és que aquestes obres comencin. Aquesta
setmana ja està en marxa la planificació i tots tenim el mateix desig, que és el de servir
els ciutadans i les necessitats de la ciutat.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a les escoles infantils (Exp. SG3216PR0091)
Durant l’anterior mandat, els Serveis Jurídics i Econòmics municipals van deixar palesa
la necessitat de treure un concurs per a la gestió del sistema d’escoletes infantils del
municipi, aspecte que va ser plantejat en el traspàs de poders arran de les eleccions de
2015 i la conformació del nou equip de govern.
En diferents comissions, hem demanat sobre aquest procés, i se’ns ha explicat que era
un assumpte en el qual s’estava treballant i que es pretenia treure el concurs com més
prest millor.
Atès que ja estem quasi a Nadal i que aquest procediment administratiu sol ser
complex, en tràmits i continguts, demanam a la Sra. alcaldessa:
1. Quina previsió de calendari hi ha per treure a concurs públic la gestió de les
escoletes infantils?
2. Quins aspectes educatius i de millora de la gestió pensa la Sra. alcaldessa que han
de contemplar els plecs per a la licitació d’aquest important servei per al municipi?
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, el Sr. Gornés explica la pregunta presentat pel
Grup Municipal del Partit Popular.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Per posar-ho un poc en context. Jo crec que aquest
Ajuntament té una gran trajectòria en posar l’accent en els serveis vinculats amb el món
social i educatiu, i en fer prevaler la qualitat per sobre dels criteris econòmics.
Certament, en el traspàs vostè, Sr. Gornés, em va transmetre la necessitat de treure el
servei a concurs; i, de fet, és un dels principals maldecaps o reptes que tenim, almenys
dins l’Àrea d’Educació. Allò que sí que tenim clar, i jo crec que ho compartim, perquè és
un dels enfocaments que volem donar com a equip de govern, és que la qualitat dels
serveis que estan directament relacionats amb el món social, amb el món educatiu, ve
directament relacionada amb les organitzacions o entitats que els presten. En aquesta
línia, la Unió Europea va desplegar, o té, la Directiva 2014/24, i concretament l’article
77 permet que els contractes que duguin a terme les administracions locals estiguin
reservats a determinats serveis, que és el cas en què ens trobam. Quin calendari ens
hem marcat?; el calendari, en aquest cas, no ens el marcam nosaltres, sinó que ens
l’està marcant, o ens l’ha marcat un poc, el desplegament o l’actualització d’aquesta
normativa en l’àmbit estatal. La nostra intenció segueix sent la de treure el servei i que
tengui la màxima qualitat, la qual cosa, al nostre entendre, està directament relacionada
amb l’entitat que el gestioni. Només a mode d’informació, supòs que en tenen
coneixement; de fet, crec que haurem de fer feina junts en aquest sentit; divendres
passat, en el Consell de Ministres es va aprovar allò que anirà al Congrés dels Diputats
per debatre; en aquest cas, l’actualització o el desplegament de l’article 77 de la
Directiva europea. La sorpresa ha estat que en el desplegament o a la proposta de llei
les entitats s’han restringit al màxim, i només s’han contemplat els centres especials de
treball i les empreses d’inversió . Aquest escenari, a nosaltres, no ens és del tot
favorable; de fet, pensam que, quan se’n vagi al Congrés dels Diputats, per al seu
debat, aquí haurem d’estar pendents per fer-hi les possibles al·legacions, per tal
d’intentar incorporar altres tipus d’entitats o d’ens, com puguin ser cooperatives o com
puguin ser entitats sense ànim de lucre, per tal que Creu Roja, Càritas, també puguin
donar serveis a aquesta població i que els seguesquin donant amb la trajectòria que els
estan donant, i que puguin concórrer als concursos públics, en aquest cas, vinculats
amb el servei de 0 a 3 anys. Hi haurem d’estar atents. De fet, jo, aquí, sí que deman el
suport o la col·laboració de la Sra. Águeda Reynés, que forma part o participa d’aquest
àmbit; i, per tant, crec que haurem de treballar conjuntament, perquè jo crec que no és
en benefici, en aquest cas, de la línia política que pugui dur un o altre Ajuntament, sinó
que recau directament en la qualitat del servei . Llavors, quins aspectes educatius o de
millora volem introduir a la gestió?; els que duim fets fins ara i aquells necessaris per
donar resposta a les realitats noves que se’ns estan enfocant, i aquí estem.
SR. GORNÉS DEL PP: Me’n duc la mateixa impressió que ens vam endur després de
plantejar a diverses comissions informatives aquesta mateixa qüestió. Indefinició, poca
concreció. Jo no acab d’entendre quin és realment el plantejament de l’equip de govern
en aquest sentit. No sé si volen treure realment el concurs, si estem obligats a treure’l o
no. Jo pensava que sí, perquè així ens ho deien els Serveis Jurídics a nosaltres, que
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estàvem d’alguna manera, ho diré entre cometes, en fals, i que era necessari treure
aquest concurs; i l’Ajuntament té tota la autonomia i tota la facultat per poder-ho fer. No
acab d’entendre aquesta referència a Madrid. Segurament des del punt de vista jurídic,
com vostè ha plantejat, Sra. Obrador, serà imprescindible, però jo entenia que el
municipi tenia capacitat i autonomia per poder treure un plec de condicions amb totes
les condicions que facin falta, per tal que el servei es doni com toca i com volem. Açò
es tot. Not a faltar aquesta concreció i aquesta definició quant a la planificació. Com
deia el Sr. Botella fa una estona, tempus fugit. La matriculació del curs de l’any
començarà cap a l’abril i, d’alguna manera, el tràmit aquest pot influir en tot aquest
procediment. L’únic que demanam nosaltres és saber quina és la idea que té l’equip de
govern i que es concretin un poc les dates i la planificació que tenen al respecte.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: És clar que la nostra voluntat, des del primer moment,
és la de treure el servei a concurs; jo crec que açò no li ho he negat mai. Allò que sí
que li he dit, Sr. Gornés, és que la nostra voluntat és que, quant a tots aquells serveis
vinculats amb el món social, amb el món educatiu, puguem incorporar un enfocament
més social, i açò és a l’article 77 de la Directiva europea a la qual m’he referit abans.
Fins ara, el Govern de l’Estat no ha arrancat la seva maquinària. De fet, quant a
aquesta normativa, ara ho dic de memòria, crec que havia d’estar vigent la transposició
el dia 18 d’abril de l’any 2015, però no s’ha fet, perquè el govern Estatal no estava
actiu. Llavors, la sorpresa ha estat que no s’han incorporat altres tipus d’entitats. Açò sí
que és una preocupació; aquí jo crec que ha estat sorpresa negativa, i hi haurem de fer
feina; ara bé, jo crec que nosaltres ens hem d’agafar, pel bé del servei i no pel bé
d’aquest equip de govern, a contractes reservats per a determinats serveis. “Els estats
membres podran disposar que els poders adjudicataris estiguin facultats per reservar a
determinades organitzacions el dret de participació en procediments d’adjudicació de
contractes públics, exclusivament, en els casos de serveis socials, culturals, etc.”. Açò
és en el que nosaltres estem per treure el plec de condicions; de fet, hem fet feina en el
plec de condicions; ens hem reunit amb Serveis Jurídics 3 o 4 vegades i tenim els plecs
de condicions, perquè ens entenguem, redactats. Ara bé, entre que els tinguem
redactats i el fet de poder fer un plec de condicions per adaptar-nos a aquesta directiva
hi ha una diferència, en la línia i en la visió del que és allò que nosaltres hi volem
reflectir, perquè pensam que incideix directament en el servei.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
als funerals (Exp. SG3216PR0092)
En los últimos días ha sido noticia en los medios de comunicación la posible
modificación de la legislación vigente referente al traslado de difuntos y a la
permanencia de los mismos en espacios públicos, promovida por el Govern de les Illes
Balears, la cual puede o podría afectar al rito de la celebración de funerales, que de
forma tradicional y totalmente asentada vienen celebrándose en nuestra ciudad. Dicha
posible modificación ha generado la publicación de un comunicado de prensa del
Obispado de Menorca manifestando la preocupación por el tema.
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Desde nuestro grupo creemos que es un tema muy sensible y que afecta a las
tradiciones y creencias religiosas de la mayoría de la ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Mahón solicita:
1º. En el desarrollo de sus competencias, ¿qué criterios y actuaciones piensa aplicar el
equipo de gobierno en relación a este tema?
2º. ¿Cuál es la opinión del equipo de gobierno frente a las modificaciones que tiene
previsto hacer el Govern de les Illes Balears?
La Sra. secretària fa lectura de la pregunta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Actualment, és cert, s’està modificant el decret que
regula la sanitat mortuòria a les Illes Balears. Només per contextualitzar allà on som, dir
que l’objectiu és regular l’exercici de la sanitat mortuòria a l’àmbit territorial de les Illes
Balears. Tradicionalment hi ha una gran diferència entre Formentera, Menorca,
Mallorca i Eivissa; perquè tothom en tengui coneixement, actualment, a hores d’ara, res
ha canviat respecte a fa vint anys, perquè el decret encara no està vigent. Després,
recordar que la redacció del decret va en la mateixa línia i el redactat és similar des de
fa vint anys, és a dir, se segueixen prohibint les aturades ens els trasllats. Només és a
mode d’introducció. Una altra cosa és que aquest decret ha estat en exposició pública
els dies pertinents i no hi ha hagut cap al·legació, ni per part de cap partit polític, ni per
part de cap entitat. Dit açò, un té una opinió, aquest equip de govern també té una
opinió i crec que és interessant compartir-la. Aquest decret parla, sobretot, de dos
grups. Un primer grup que és eliminant els casos on els límits sanitaris han de prevaler;
per tant, excloent tots els que presenten un risc per a la salut pública, per la causa que
sigui, perquè hi hagut una infecció o alguna cosa. Nosaltres entenem que cadascú ha
de poder acomiadar-se del seu difunt; i, per tant, pensam que és una qüestió personal,
sigui quina sigui, respectant cada una de les creences de cadascú. És a dir, la
tendència hauria de ser, ben igual que la que hi ha hagut o pensam que hauria de ser
la que hi hagut aquests darrers anys, que sí que hi hagut una normativa molt clara,
però sí que s’ha de ser més flexible per respectar la manera d’acomiadar una persona
estimada; i, per tant, la nostra opinió és que el decret hauria de seguir en la mateixa
línia que fa 20 anys. On té més rellevància aquest decret, amb diferència, és a
Formentera, bàsicament, perquè crec que no tenen tanatori i a Menorca, perquè hi ha
una tradició de vetlla, sobretot a la zona de ponent, molt diferent respecte d’Eivissa i
Mallorca. Per tant, entenem que no és un tema de confrontació política, sinó que hem
de reflectir aquest caràcter cultural i tradicional que hi ha també en el moment
d’acomiadar una persona difunta, sigui quina sigui, la seva creença. Nosaltres esperam
que incorpori aquesta flexibilitat.
SR. AINSA DEL PP: Entenc, per tant, que coincidim en la idea i que la idea d’aquest
equip de govern és defensar, més o menys, el que es ve produint normalment; i entenc
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que, o bé han mostrat aquesta idea al Govern Balear, o han tingut converses amb el
Govern Balear per tal de transmetre aquesta idea, aquestes inquietuds, que tenim aquí
a la nostra ciutat; i, si no ho han fet, entenc que ho faran, després de la seva
intervenció.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Crec que aquesta preocupació o transmetre aquesta
idea no només arribarà d’aquest poble, de Maó, sinó d’altres territoris de les Balears
que també es troben en aquest mateix cas. N’hem parlat, però, evidentment, faré
arribar el resultat d’aquesta reflexió i debat que hi hagut en aquesta sala.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a l’antic hospital Verge del Toro (Exp. SG3216PR0093)
En el pleno de septiembre de 2015, ante una pregunta de este Grupo Municipal, la
alcaldesa nos informaba sobre una visita técnica, el 7 de octubre del mismo año, para
estudiar la situación real del edificio Verge del Toro.
Tras realizar el seguimiento a través de las comisiones informativas durante todo este
año y no saber nada acerca del inminente informe que el Govern Balear tenía pensado
redactar, es por lo que solicitamos a la Sra. alcaldesa:
1º. ¿Cuándo tiene previsto el Govern Balear entregarles el informe de situación del
edificio? ¿Quién o quienes lo están redactando?
2º. Ya que hemos podido observar que en un año no ha habido información alguna al
respecto, ¿ha cambiado la prioridad de intervención en el Verge del Toro por algún
motivo?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, la Sra. Reynés explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. PONS D’ARA MAÓ: Segons la informació del Govern Balear, es preveu que
l’informe quant a la situació de l’edifici estigui enllestit a mitjans de gener; l’estan
redactant un equip d’arquitectes de l’IBSALUT i una empresa d’enginyers contractada
per l’IBSALUT. Pel que fa a la segona pregunta, la prioritat no ha canviat. És la
mateixa. Nosaltres pensam que el Verge del Toro aporta dues coses. La primera és
que la seva recuperació respon al model de ciutat que nosaltres defensam; fins i tot, jo
diria que al model d’illa que defensam, que és el de recuperar edificis en desús, edificis
que no impliquin un forat negre a la ciutat, per degradació social i degradació física. I la
segona és que nosaltres apostam pel fet que el Verge del Toro doni resposta a una
necessitat. Nosaltres apostam per seguir el camí que ja du l’hospital de Can Misses,
d’Eivissa, o el de Son Dureta, a Mallorca. Apostam per fer un front comú amb la resta
d’administracions a Menorca, partits, entitats i ciutadania. Menorca necessita un centre
sociosanitari de referència. Nosaltres pensam que hi ha necessitat, que es necessiten
llits de convalescència, de rehabilitació, llits48de cures especials, llits d’hospital de dia,
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llits de cures pal·liatives, etc. Per tant, estem d’acord amb la línia del Govern Balear,
que està estudiant l’estat de l’edifici i que, segons declaracions públiques de la
presidenta, fetes avui mateix, i nosaltres ens hi agafam, se seguirà donant impuls en
aquest sentit.
SRA. REYNÉS DEL PP: Moltes gràcies, Sr. Pons, per la informació. Com a mínim,
m’alegra que avui tengui la informació. Dia 21 vam tenir la comissió informativa i no la
tenia; per tant, a vegades va bé que l’equip de l’oposició faci preguntes al Ple, perquè
l’equip de govern, com a mínim, s’interessi pels temes que hi ha pendents.
SRA. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Sra. Reynés. Només comentar que aquest tema
és un tema que ens interessa des del principi. Hi hem estat treballant durant un any i
mig i precisament per açò estan, en aquests moments, els tècnics fent aquest estudi,
per saber exactament quina és la situació d’aquest immoble. Nosaltres, el fil conductor
d’aquests temes no el perdem ni un moment, tot i que, a vegades, és un poquet més
lent del que desitjaríem.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a millores a POIMA (Exp. SG3216PR0094)
En el Pleno del pasado mes de junio se nos informaba de las reuniones mantenidas
con los presidentes de las diferentes asociaciones de POIMA y el calendario
aproximado de reuniones para estudiar las inversiones.
Desconocemos la situación de las reuniones y si finalmente, o no, se continuará con el
grupo de trabajo creado durante el anterior mandato; desconocemos la situación del
plan de inversiones o mejoras a llevar a cabo en la zona, a pesar de contar con la
partida de 60.000 euros en el presupuesto de este año 2016...
Es por este motivo que preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1º. ¿En qué situación están las reuniones con POIMA?
2º. ¿Qué inversiones se han llevado a cabo durante este año 2016 con cargo a la
partida mencionada?
3º. ¿Tienen prevista alguna inversión o mejora en la zona? Si es así, ¿cuándo tienen
previsto ejecutarla?
De conformitat amb l'article 94 del ROM, la Sra. Noval explica la pregunta presentada
pel Grup Municipal del Partit Popular.
SR. TUR DEL PSOE: La Sra. Noval coneix bé la temàtica; bé, li diria, Sra. Noval, que
hem dividit, certament, les reunions en dos objectius de dinàmica, o de lliga, molt
diferent. La situació jurídica de la primera i segona fase del polígon és diferent al de la
tercera i quarta fases; quant a la primera i segona fases del polígon, tot i que estiguin
recepcionades tàcitament per l’Ajuntament, hi
ha tota una sèrie de qüestions a resoldre,
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d’escriptures antigues, i que afecten el naixement d’aquestes dues fases;
desgraciadament, aquelles persones que van impulsar aquestes dues primeres fases
del polígon, i que tenien bona part del coneixement de com havien nascut, avui en dia
no hi són, i açò ho fa tot més complicat. Açò és una temàtica, i açò ens ha portat a
algunes reunions més amb els Serveis Jurídics d’Urbanisme, Registre de la Propietat i
notaria. L’altra, com molt bé diu la Sra. Noval, és una qüestió d’ordre d’inversions
necessàries a les diferents fases del polígon. Es va tenir una primera anàlisi compartida
i vam dir que tindríem una segona reunió, ja que s’havien plantejat temes problemàtics
que tots coneixem, d’embassament d’aigua a qualque zona del polígon, que són
històriques, qualque anàlisi sobre algunes voreres de diferents fases, especialment de
tercera fase, que havien de tenir una inversió, una implicació important; i després,
també, unes problemàtiques de quarta fase, no tant de manteniment tan gran com
necessiten les tres fases primeres, però sí d’algunes qüestions que afectaven,
especialment, l’aparcament de grans contenidors a diferents zones de la quarta fase;
per açò, fins i tot, ja hi ha una primera inversió important per intentar resoldre allò que
és l’aparcament dels grans contenidors, que estan a l’entorn de la pista de moto-cros,
per dur-lo a alguna de les zones de titularitat municipal o de Promocions Urbanístiques,
S.L.; en definitiva, de titularitat pública; açò és una de les coses que s’estan fent.
També, en aquests moments, s’està duent a terme, o és a punt de començar, un canvi
de lluminàries a la tercera fase del polígon, perquè vam diagnosticar qualque problema
a l’entorn del que són els llums d’alguns carrers de la tercera fase; però la urgència
més gran, Sra. Noval, és una zona de primera fase que, en aquests moments, té, dit
clarament, un difícil accés a aquell entorn; perquè ens entenguem, es tracta de l’entorn
que va des del que és l’antiga Mercoisa, cap a Palliser, és a dir, el primer tram, que
coneixem tots bé. Tram quant al qual s’han incorporat alguns negocis importants, però
que, en aquests moments, té el difícil accés per la part de la carretera general i és una
zona que, desgraciadament, ha quedat un poc aïllada del que és la mobilitat normal de
POIMA primera fase. En tot cas, no dic que la inversió al 100% l’hagi de fer
l’Ajuntament, però sí que hem mantingut contactes amb el Consell Insular i la Policia
Local, per tal de trobar una solució positiva a l’entorn del que és l’entrada de la
carretera cap a aquest tram de la primera part de la primera fase del Polígon. En açò
estem; i sí que és cert que, amb el Consell, ens vam comprometre i acordar que, si ells
veien una solució possible, nosaltres podríem ajudar a fer algunes de les actuacions
dins aquell primer tram. Els membres de l’associació de la primera fase ens han
transmès la seva preocupació per aquest assumpte i nosaltres també veiem que
l’esquema de mobilitat d’aquella zona fa que sigui complicat arribar-hi si no és, només,
en aquests moments, per l’entorn de Can Palliser. Aquestes són les prioritats, i
esperam que es puguin afrontar amb càrrec al pressupost del 2016 que encara hi
queda, i, si no, amb càrrec al pressupost del 2017.
SRA. NOVAL DEL PP: L’únic que no m’ha quedat gaire clar —perquè quant al tema de
l’enllumenat i de tot açò ja, més o menys, ens va informant el Sr. Lora a les comissions
del treball que es van fent— és del tema de la partida pròpia d’inversió a POIMA; si s’ha
portat a terme qualque intervenció o no; com bé saben, a través del grup que teníem hi
havia diverses propostes de millores i intervencions, com puguin ser al carrer d’Artrutx,
per continuar totes les intervencions que s’havien
fet. A la tercera fase, també hi havia
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altres projectes per continuar el mateix que s’estava fent amb Bajolí o carrers d’aquests
tipus, en l’àmbit de les voreres; i sí que m’agradaria que es donés un poc de continuïtat
al treball que es va fer durant l’anterior mandat, de recuperar un poc el que era l’àmbit
de POIMA, que durant anys s’havia quedat un poc al marge d’inversions. En relació a
l’accés, o bé al que coneixíem nosaltres com accés Binimaimut, simplement li desitj
molt sort, Sr. Tur, perquè la persona que, en aquell moment, es va negar en rodó a
poder, ni tal sols, tramitar açò, avui en dia és el Conseller de Mobilitat o Projectes, o no
sé com es diu. Molta sort. Si necessiten res, aquí som; però ho veig un poc negre;
esper que es prioritzin altres qüestions sobre l’opinió d’una persona, independent que
sigui d’un partit o d’un altre; aquesta persona, en el seu moment, em va semblar una
mica autoritària, i ara no m’agradaria que, estant al front d’aquest departament, es
mostrés més autoritària encara.
SRA. ALCALDESSA: En relació a aquest tema, dir que, tot i que no té a veure amb
totes les zones públiques, fa un parell de mesos hem firmat un acord amb l’IDI per
poder disposar d’alguns espais dins el que és el recinte firal, amb l’objectiu de contribuir
a dinamitzar aquest espai, perquè està realment poc utilitzat. Tenim unes aules a la
nostra disposició, per fer-hi formació, una zona de feina i allò que esperam sigui una
zona d’un futur espai per fer-hi una exposició de maquinària de bijuteria, que el Sr.
Aínsa coneix bé. Hem firmat aquest acord i ara ja començam a fer feina. Les aules per
a formació ja són a la nostra disposició i hem començat, també, a partir d’aquest acord,
a dignificar allò que és l’espai exterior d’aquest recinte firal, amb tot el que és la neteja
de jardineria, amb l’objectiu de contribuir a fer que es pugui utilitzar d’una manera molt
més activa i que açò també ajudi a la dinamització, en general, del polígon.
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació
a Sant Climent (Exp. SG3216PR0095)
Hace pocos días, y a raíz de una visita a Sant Climent pensando ver las obras de la
calle Sant Gabriel acabadas, pudimos constatar el desánimo instalado en varios
vecinos debido a la opinión de que, según nos comentaron, el Ayuntamiento está
realizando pocas mejoras, pocas y lentas actuaciones de mantenimiento, y, sobre todo,
tras la reunión del otro día, a la que acudieron el regidor de Cultura y la regidora de
Urbanismo, por la poca o nula concreción sobre actuaciones y o proyectos
demandados desde hace tiempo, iniciados en su mayoría por el equipo de gobierno
anterior y sobre los que el actual equipo de gobierno ha manifestado en diferentes
ocasiones tener la intención de continuar.
Hablamos de la posible ampliación del aparcamiento existente en la entrada del pueblo,
del que conocemos las pegas surgidas con Recursos Hídricos y los flecos que se
debían solucionar con los propietarios del terreno, pero que, tras varias preguntas en
pleno, comisiones y reuniones, el equipo de gobierno ha respondido siempre que tenía
la intención de seguir con el proyecto iniciado en el mandato anterior.
Hablamos de la propuesta que se debía presentar al pueblo para trasladar la parada de
autobuses a la calle Sant Climent, entre51las calles Sant Llorenç y Sant Miquel,
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eliminando uno de los dos sentidos de circulación. Propuesta que parecía ser la más
aceptada por los vecinos del pueblo y que requiere de poco esfuerzo, y relativamente
poca inversión para las arcas del Ayuntamiento.
Hablamos del proyecto de construcción de la rotonda a la entrada del pueblo. Obra
tantas veces comentada y propuesta por vecinos, Ayuntamiento y Consell Insular (que
es quién tiene la competencia del tramo), y que ahora parece haber recuperado el
Consell, pero que ni se presenta a los vecinos, ni se informa de la voluntad de
ejecutarla, ni se dice cuándo se tiene la intención de ejecutarla.
Hablamos de los arreglos pendientes por la instalación de la fibra óptica, que el Consell
se comprometió a ejecutar en breve...
Hablamos de los retrasos durante la ejecución de la obra de la calle Sant Gabriel (no
del retraso de la obra en sí, del que ya sabemos los motivos, por ser un proyecto
redactado durante el mandato anterior). La gente no entiende que un tramo de la obra
esté acabado desde hace tres semanas y se siga impidiendo el paso por el mismo...
Hablamos de la tardía, poca o nula voluntad de arreglo del merendero, después de una
actuación vandálica durante este pasado verano.
Hablamos del retraso en la retirada de las lonas que dan sombra al parque infantil y
que, si siguen instaladas, igual hay que ir a buscarlas a Cala Canutells...
Hablamos, en general, de la sensación con la que salieron, de la reunión del otro día,
algunos (muchos o la mayoría, dicen algunos) vecinos del pueblo, y que no es otra que
la de la poca o nula concreción en las actuaciones pendientes, la sensación de pocas
ganas de hacer cosas para el pueblo que se traslada desde el Ayuntamiento.
Para tener claras las intenciones que tiene el equipo de gobierno, preguntamos:
1ª. ¿Tiene la intención o no el equipo de gobierno de ampliar el aparcamiento situado a
la entrada del municipio y en qué situación se encuentra el proyecto definitivo? Si no es
así, ¿cuáles alternativas, situadas en dónde y con qué calendario previsto, manejan, si
las tienen?
2º. Si todavía llegamos a tiempo y las obras no están acabadas en la calle Sant
Gabriel, ¿pueden plantearse abrir al tráfico el tramo acabado desde hace semanas?
3º. ¿Podrían explicar los plazos de ejecución previstos en la obra de la rotonda de la
entrada, cuyo proyecto se está redactando en el Consell desde hace meses?
4º. ¿Pueden explicar qué actuaciones tienen previsto realizar en el pueblo, de ahora en
adelante, aportando un calendario, al menos, orientativo, que refleje la verdadera
intención de intervenciones de mejora que suponemos tiene el equipo de gobierno?
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La Sra. secretària fa lectura de la pregunta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular.
SR. PONS DEL PSOE: Jo no sé com van sortir els veïns de la reunió; bé, sí que ho sé,
perquè ho vaig comentar amb ells. A Sant Climent, hi vaig bastant, la veritat, i estic en
contacte amb molta gent. Allò que sí que sé és com van sortir de les primeres reunions
que vam fer amb ells quan els vam dir que el pàrquing no estava a punt de començar,
quan els vam dir que Sant Gabriel no estava a punt de començar, que va ser la primera
cosa que ens van exigir. Ells pensaven que tot açò eren obres que s’havien d’executar
amb immediatesa, i la realitat era que no era així, que no estaven a punt per començar .
Els projectes que es comenten en aquesta pregunta són demandes de l’Associació de
Veïns que s’havien traslladat a l’anterior equip de govern i que l’actual equip de govern
es va comprometre a continuar, perquè continuaven sent, i continuen sent, demandes
de l’Associació de Veïns. Les demandes està clar que són les mateixes, governi qui
governi. Efectivament, el dia 3 de novembre ens vam reunir amb els veïns i veïnes de
Sant Climent, la tinenta de Batllia d’Urbanisme i jo mateix, i vam exposar quina era la
situació dels diferents temes que s’han comentat. Per cert, quant al berenador, jo,
personalment, em vaig posar a disposició dels veïns per si era necessari fer alguna
intervenció, i em van comentar que ells ja s’havien organitzat per posar-ho bé. Açò és
el que a mi em van dir. Si els han dit una altra cosa, pot ser. La veritat és que, en
aquesta reunió que vam fer del dia 3, nosaltres vam ser realistes, perquè sabem que no
ens podem comprometre a una immediatesa de la qual no en tenim cap seguretat. Per
tant, hi ha projectes que encara no s’han acabat de tramitar i no podem dir amb
seguretat quan començaran a executar-se. En tot cas, i per concretar un poc quant a
les preguntes que fan, dir que, quant a l’aparcament de l’entrada del poble, l’equip de
govern sí que té intenció de tirar endavant aquest aparcament. Han sortit moltes
complicacions, atès que és un terreny permeable, i açò ha fet que finalment de la
parcel·la inicial només se’n pugui aprofitar una tercera part, fet que redueix el nombre
d’aparcaments possibles en una trentena. Estem, pràcticament, a punt d’enviar aquest
projecte al Consell, perquè saben que necessita d’una declaració d’interès general,
després de les dues modificacions que hem hagut de fer sobre aquest projecte; i, com
que volem fer les coses amb els informes necessaris i com correspon, els vam dir que
ho continuaríem tirant endavant, que podríem estudiar altres espais, però que no
volíem frenar aquest projecte, perquè, en cas que altres alternatives no fossin viables,
no haguessin tingut paralitzada aquesta opció de l’entrada del poble. Quant al carrer de
Sant Gabriel, segurament sabran que el tram està obert, perquè el cap de setmana
anterior es va dur a terme una festa que precisava obrir aquell tram, però el tram no
s’havia obert, perquè les obres no estaven acabades. Havia plogut i no s’havia acabat
d’asfaltar quan estava previst; per tant, no s’havia pogut pintar; i, si no estan pintades
les marques vials, hi ha una responsabilitat que assumeix, en aquest cas, l’Ajuntament,
si ordena obrir el carrer sense que estigui acabat; i, per açò, no s’havia obert. Ara ha
quedat obert, una vegada que es va obrir per a aquesta festa que es va dur a terme.
Quant a la rotonda de l’entrada del poble, he vist que aquí deien que no s’havia
informat dels terminis —no es presenta als veïns, ni se’ls informa de la voluntat de
executar-la—; idò bé, nosaltres vam mostrar la darrera opció, el dibuix de la darrera
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opció, que havia incorporat alguns petits canvis; per tant, no és cert que no els ho
haguéssim mostrat, i els vam dir que el Consell té pressupost dins l’exercici de l’any
que ve per dur a terme aquesta obra; i que allò més segur, o allò que ells ens han dit,
és que es duria a terme cap al setembre de l’any que ve, i així els ho vam dir, perquè
és, com a mínim, el compromís que tenim del Consell. La fase actual, per tant, és
d’avantprojecte i falta redactar el projecte i tirar endavant tot el procés. Quant a les
actuacions previstes i el calendari, a més d’aquests projectes importants, que els farem
tan prest com el tràmit ens permeti, dins el primer trimestre, esperam que, passat
Nadal, podrem ja dur a terme el canvi de la parada d’autobusos. Actualment s’està
dibuixant i acabant de preparar el projecte necessari. Nosaltres vam dir als veïns que
presentaríem les dues opcions del carrer Sant Llorenç i del carrer de Sant Climent i que
també els presentaríem els informes o les valoracions que es fan de cada un dels dos
espais, perquè ells ho puguin decidir amb tota la informació. També dins el primer
trimestre tenim previst reposar arbres morts i canviar alguns arbres que no estan en
condicions; i abans d’estiu, segurament, el més segur és que puguem asfaltar el carrer
de Sant Llorenç, que és el compromís que tenia el Consell amb l’Associació de Veïns;
per tant, aquesta és la situació que hi ha; i, si vol que li aclareixi res més, Sr. Aínsa, no
tenc cap problema.
SR. AÍNSA DEL PP: Ens n’alegram tots, però, particularment, estic content que em
digui, Sr. Pons, que tenen totes aquestes actuacions previstes. Simplement, aquesta
pregunta surt, per part meva, d’una sorpresa arran d’anar a fer una visita a Sant
Climent. Me’n vaig a veure unes obres i m’atur a veure aquelles obres; i, a partir
d’aquell moment, uns quants veïns em saluden i em comenten totes aquestes coses.
De totes aquelles paraules d’aquells veïns, en surten aquestes preguntes. Estem
contents que continuïn el projecte, tant del pàrquing com de Sant Gabriel. Jo sé
perfectament com van quedar aquests dos projectes. En un cas, estava redactat i
enviat a Recursos Hídrics. Hem parlat moltes vegades que Recursos Hídrics funciona
com funciona. Ho vam patir nosaltres i ara ho estan patint vostès. La nostra voluntat era
fer el pàrquing en aquella tanca, i vam iniciar els contactes i vam deixar les coses
bastant iniciades, amb una clara voluntat de fer-ho com més prest millor. Vostès també
la tenen; però, bé, ha passat un any i mig. Vostès van trobar la idea feta. Un primer
projecte que havien de retocar, perquè sabíem que havíem de llevar un tros de terreny,
i sembla que ens trobem en la mateixa situació un any i mig més tard; per tant,
nosaltres, tal vegada, avançàvem molt, però vostès avancen molt poc.
SR. PONS DEL PSOE: Jo només li dic, Sr. Aínsa, sense cap ànim d’ofendre, que jo
vaig molt a Sant Climent i allò que no vull és trobar-me veïns que em diguin: “vas dir
que faries açò i que estaria fet en aquesta data, i no està fet”; i, per tant, ens guardam
de fer algunes afirmacions, perquè després te trobes que no pots complir la teva
paraula. Allò que podem complir, ho deim; i, si ens demanen arranjar una vorera i els
deim que la setmana que ve estarà feta, com va passar fa poc, hi està. Amb aquestes
petites coses, a vegades, som més efectius que amb els projectes grossos. Només li
coment açò, Sr. Aínsa, perquè la feina amb el veïns de Sant Climent és constant i el
contacte és molt constant; per tant, en aquest any i mig hem fet moltes petites
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actuacions, hem aclarit petites coses i els projectes grossos, com saben, són més
difícils de tirar endavant, i esperam que arribin tots a bon port.
SRA. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Sr. Pons; jo crec que el Sr. Pons ha resumit molt
bé quina és la nostra filosofia de feina com a grup. Nosaltres no volem vendre fum.
Quan ens comprometem és perquè ho podem afirmar. Volem que tots els projectes
complesquin tots els requisits; i, per tant, açò és més lent. No és tan amable, tal
vegada, en una reunió no poder fer afirmacions o promeses; segurament, no són tan
simpàtiques, les reunions, però nosaltres preferim dir la veritat i anar fent feina
constantment. No es preocupi, Sr. Aínsa, que feim molta feina a Sant Climent, i ho
tenim com una de les nostres prioritats; ara, açò sí, sempre explicant quina és la
situació i mai dient que açò es començarà a fer en breu, quan sabem perfectament que
hi ha tota una tramitació que no podem ni volem saltar-nos-la. Jo crec que el Sr. Pons
ho ha resumit molt bé. És la nostra filosofia de feina i la mantindrem durant aquesta
legislatura i esperem que més.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.40 hores del dia
28-11-2016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don
fe.
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