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AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN
==========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 22 - 12 - 2016
=====================================

Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. José 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
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Sra. Mónica Mercadal Pons

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

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
22-12-2016, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
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
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1. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de quatre decrets
d’Alcaldia de modificació de crèdit, dos de generació de crèdit i dos de transferència de
crèdit, que es transcriuen a continuació:
EXP. SG4116MC0037
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:
Pre
s.
D16
D16

I16

Partida /
Descripció
Concepte
SG8 2410 1310011 PERS. TEMPORAL-PROJECTE
SG8 2410 1600011 SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL
PROJECTE
TOTAL

45052

CAIB-PROJECTE MILLORA
OCUPABILITAT
“SOCARRELL”
TOTAL

Maó, 21 de novembre de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons

EXP. SG4116MC0038
DECRET D'ALCALDIA
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154.738,17
54.990,97
+209.729,
14
209.729,14
+209.729,
14
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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 /
.
Concepte
D16 SG 2410 1310011
8
D16 SG 2410 1600011
8

I16

45053

Descripció
PERS. TEMPORAL-PROJECTE
SEG. SOCIAL.- PER.TEMPORAL
PROJECTE
TOTAL

CAIB-PROJECTE MILLORA
OCUPABILITAT
“M@Ó”
TOTAL

Import
32.702,27
10.497,73
+43.200,
00
43.200,00
+43.200,0
0

Maó, 21 de novembre de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0040
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:
Partida

Import

SP3 3300 212000 REP. I MANTENIMENT EDIFICIS
1 CULTURA (RC-118)
SP3 3300 213000 REP. I MANTENIMENT
1 D’INSTAL·LACIONS SM CULTURA
(RC-119)
Total Baixes

SP3 3300 632021 EQUIPAMENT CULTURA
4
Total Altes
3
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-7.000,00
-7.000,00
14.000,00
+14.000,00
+14.
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000,00
Maó, 25 de novembre de 2016
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons
La secretària interina: Mónica Mercadal
Pons
EXP SICALWIN . 2SG4116MC0042
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:
Partida

Import

SP1 1522 226990 DESPESES VÀRIES-HABITATGE
1 (RC-118)
Total Baixes
SP1 1640 626020 MILLORES CEMENTERI
1
Total Altes

-5.500,00
-5.500,00
+5.500,00
+5.50
0,00

Maó, 7 de desembre de 2016
L’alcalde acctal.: Vicenç Tur Martí
La secretària interina: Mónica Mercadal Pons
2. Donar compte de Decret d'Alcaldia de revocació de Decret
d'Alcaldia de delegació de competències
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, del Decret d’Alcaldia de
revocació del Decret d’Alcaldia de delegació de competències en l’àmbit de l’àrea de
Promoció Econòmica (inclosos port, polígon industrial, coordinació del comerç i
turisme, fires i mercats, activitats i formació), en el tinent d’Alcaldia SR. VICENÇ TUR
MARTÍ, que a continuació es transcriu:
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“De conformitat amb el que disposa l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, DECRET la revocació de la delegació de competències
en l’àmbit de l’àrea de Promoció Econòmica (inclosos port, polígon industrial,
coordinació del comerç i turisme, fires i mercats, activitats i formació), en el tinent
d’Alcaldia SR. VICENÇ TUR MARTÍ, realitzada mitjançant Decret d’Alcaldia de data
29 de juny de 2015, del qual es va donar compte al Ple en sessió extraordinària de dia
2 de juliol de 2015.
De tot açò es donarà compte al Ple.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, a Maó, dia setze de desembre del 2016, cosa que
jo, com a secretària interina, certific.
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons
LA SECRETÀRIA INTERINA: Mónica Mercadal Pons
3. Encomanda de gestió de serveis informàtics a SILME, SA (Exp.
E04342016000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Aprovar l'encomanda de gestió a l'empresa SILME, SA dels treballs integrals dels
programes i serveis informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament de Maó, des del mes de
gener de 2017 fins al mes de desembre de 2017, per una quantitat de 181.000 €, segons
consta a l'informe tècnic, en previsió d’adaptacions i necessitats que fan referència a la
nova implantació de l’Administració electrònica.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUTZÓ D’ARA MAÓ: Tal com consta en el dictamen, la quantitat d’aquest any
destinada a l’encomanda de gestió a l’empresa pública SILME puja a 181.000 euros,
que representa bàsicament un increment de 25.000 euros, més o menys, en relació a
l’any passat, per a l’aplicació de procediments nous per a l’Administració Electrònica,
d’obligat compliment. Feim açò mancomunadament amb els altres ajuntaments i el
Consell Insular, a través de SILME, per l’evident estalvi econòmic que açò suposa.
L’import de licitació total de l’Administració Electrònica es calcula en uns 199.000 € ,
amb l’IVA inclòs, dels quals corresponen a l’Ajuntament de Maó 12.051 euros, cosa
que representa un estalvi molt, molt, significatiu front a fer-ho de manera individual. I
aquests són els números que presentam quant a una encomanda de gestió de 181.000
euros per a l’any 2017.

5
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 24.02.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 12 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

SR. SPITZER DE C.Me: Nosaltres entenem que el servei d’informàtica és un servei bàsic
per a l’Ajuntament. Agraïm al consistori, a l’equip de govern, que ens hagi passat la
memòria del que s’executarà aquest any. De totes maneres, creiem que és important
sol·licitar, com vam fer saber a la Comissió Informativa, la memòria de l’any anterior, per
poder realment veure què s’ha executat, atès que, al final, parlam d’una quantitat
important. L’aportació bàsica és de 141.000 euros i, encara que sigui una petita quantitat
del pressupost de SILME, per a l’Ajuntament de Maó és una partida important; per tant,
entenem que és important fer-ne un seguiment. Nosaltres hi estem d’acord i votarem a
favor.
SRA. REYNÉS DEL PP: Nosaltres votarem a favor; consideram que aquest servei
funciona perfectament, i estimam adient que es mancomuni un servei que es presta bé; i
si, a més, hi ha un ajust a la baixa, millor. Per tant, donarem el nostre suport a aquest
punt.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
4. Addenda al contracte de serveis d'aigua i sanejament (Exp.
E03192016000002)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Aprovar una addenda al contracte inicial, que inclou una revisió de tarifes, en la forma
prevista a l’article 30 del contracte administratiu del servei d’aigua potable i sanejament
de Maó, sense variar la de sanejament, i que clarifica alguns aspectes del contracte
inicial.
Aprovar una aportació a l’explotació del servei per import de 1.895.225,65 €, a partir de
l’exercici 2017 i següents, en 10 anualitats, en concepte d’inversions realitzades a
càrrec de tarifes, amb la finalitat de reducció de la tarifa final a aportar per les persones
usuàries i segons la distribució següent:
2017
2018
2019
2020
2021
2022

569.991,6
5
147.247,0
0
147.247,0
0
147.247,0
0
147.247,0
0
147.247,0
0
6
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147.247,0
0
147.247,0
2024
0
147.247,0
2025
0
147.247,0
2026
0
2023

Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SR. TUR DEL PSOE: Estem davant un tema realment complex. Com ha llegit la Sra.
secretària, aquesta addenda inclou dos fets; els dos, segurament, prou importants. El
primer, una revisió de tarifes, que després serà objecte del posterior debat, quant a la
modificació de l’ordenança; i el segon, el fet de clarificar de forma definitiva alguns
aspectes del contracte inicial. Contracte que, tal vegada, val la pena que recapitulem
just un poquet. Aquest és, possiblement, el contracte més important de la majoria
d’ajuntaments, juntament amb el de neteja i recollida de fems. En aquest cas, l’inici del
contracte es remunta a dia primer d’agost de l’any 1.989. La veritat és que feia memòria
quant a si hi havia qualque regidor aquí l’any 1.989, Sr. Botella. La durada inicial era de
20 anys, és a dir, havia d’acabar l’any 2009; però en el 2002 aquest Ple va aprovar una
pròrroga de 20 anys més, amb períodes de 10 anys, amb una addenda on s’obligava la
concessionària a invertir per un valor de 2.253.800 euros en 6 anys. En tot el període
comprés des del 2004 al 2008, les inversions van apujar a un total de 4.448.000 euros.
Inversions que estan també dins tots els expedients, com ara la xarxa de Llucmaçanes,
la de la carretera de Sant Lluís, el Pla director de sanejament, obres de dipòsits de Cala
Llonga, a Pintor Calbó, Doctor Camps, afectació d’una línia de Gesa, també amb aigua,
al camí de na Ferranda, actuacions urgents en el nucli urbà, els pous de l’escorxador i
dels bombers, rehabilitació de fonts as Freginal, captacions d’aigua a la zona de Sant
Climent fins al 2006; i després n’hi van haver més: carrer Pintor Calbó, Doctor Camps,
Cós de Gràcia, etc. etc.; fins i tot, una part de la primera fase del sanejament,
justament, de Llucmaçanes. De la resta queda completament justificat, i amb els
informes pertinents, que havien d’anar a repercutir a tarifes un total d’1.291.000 euros.
Obres, en aquest cas, com eren els serveis afectats a Llucmaçanes, altres carrers
d’avinguda Menorca, com eren Maria Lluïsa Serra i Bisbe Gonyalons, una part de la
plaça Esplanada, substitució de sanejament d’una part del carrer Josep Maria
Quadrado, etc., etc., més les bótes, que sí que aquí val la pena dir-ho, perquè la
problemàtica que va viure el poble de Sant Climent, quant a la mancança d’aigua d’una
mínima qualitat, va ser greu; i, encara que fos durant un període curt de temps, el valor
del subministrament que es va dur al poble de Sant Climent va apujar a 558.000 euros.
La suma total d’açò importa 1.850.000 euros. Per altra banda, també a favor d’Hidrobal
existeixen altres obres per valor de 613.000 euros, que aquí podem dir, d’una forma
clara, que més de 500.000 euros —d’aquests 600.000— fan referència al col·lector de
l’hospital; de fet, i s’ha dit moltes vegades en aquest Ple, s’han repercutit al municipi de
Maó obres de caràcter clarament supramunicipal, i aquest n’és un exemple. Una bona
part del col·lector de l’hospital havia de ser per a una infraestructura clarament
supramunicipal, encara que també donava resposta a una part del nucli de Malbúger,
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però l’objecte principal era l’hospital, i va anar a compte dels maonesos. Per contra,
efectivament, Hidrobal té un deute a favor de l’Ajuntament de 1.895.000 euros, en
concepte bàsicament del cost de personal adscrit en el seu moment i de les despeses
financeres i amortitzacions. Elevam al Ple tota aquesta feina després d’aquests 15
mesos, però jo vull dir aquí, amb una clara convicció, que durant els 4 anys anteriors
també s’havien intentat resoldre algunes qüestions quant a aquest assumpte, així com
també a finals del mandat 2007-2011. Algunes d’aquestes obres que he anomenat es
remunten ni més ni menys que als anys 2004, 2005 i 2006; per tant, els diferents
consistoris, en aquests darrers 7 i 8 anys, han intentat resoldre aquestes qüestions.
Són temes complexos, i les pretensions, segurament legítimes, de l’empresa eren unes
altres; per tant, explicaré molt breuement d’on partíem i on hem arribat. La proposta
que presenta Hidrobal, al final del mandat anterior i a l‘inici d’aquest —la darrera, en
ferm, a principis del 2016—, implicava un pagament per obres fetes, el darrer bloc
d’obres que he comentat, per valor de 701.000 euros; i, com he dit, s’ha finalitzat amb
un total de 613.000 euros; però, sobretot, pretenia que l’Ajuntament pagués un suposat
dèficit tarifari de 2 anys, 2008-2009, quan es va aprovar una pujada de tarifes, però no
es va aplicar, no es va fer palesa fins a finals del 2009. Quant a aquests dos exercicis,
l’empresa reclamava un suposat dèficit tarifari que l’Ajuntament clarament —i sobre la
base dels informes pertinents dels Serveis Econòmics— en cap cas ha assumit, perquè
anava a compte i risc de l’empresa. Igual que tampoc ha assumit algunes bonificacions
a algunes zones concretes, com és el cas de Shangri-la, que també Hidrobal pretenia
que fos a compte de tarifes globals, i no ha estat així. Així idò, amb Hidrobal vam
començar amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 573.000, que ha quedat finalment,
amb aquest acord d’addenda que duim al Ple per a l’aprovació, amb un saldo a favor
de l’Ajuntament d’1.281.000 euros, després d’unes negociacions que sempre són
complexes. A aquest saldo, lògicament, cal restar-hi l’1.850.000 euros d’inversions
fetes, que han de ser repercutides a tarifes. Compte de la vella ben lògic: si
l’Ajuntament té a favor 1.200.000 euros i cal repercutir 1.800.000 euros, el saldo a
repercutir a tarifes és de 568.000 euros. Aquest increment de tarifes per fer front a
aquestes inversions realitzades i, en bona part també, i ho vam comentar en altres
moments, a una part del desequilibri financer que, en aquests moments, suporta
l’empresa, quan per llei s’ha de mantenir l’equilibri economicofinancer, ens du,
justament, a l’aprovació de l’addenda, amb un augment d’un 10,30% en aigua i un
0,00% en clavegueram, quan la proposta de l’empresa era d’un augment d’un 33,58%
en aigua i d’un 7,79% en clavegueram. Açò vol dir que l’augment total era d’un 41,37% a
la darrera proposta presentada per l’empresa. Açò és el que aquest equip de govern
pretén modificar, amb la modificació que debatrem després de l’ordenança, i que, molt
enfora de fer una puja lineal del 10% en tots els trams, pretenem que aquesta puja
serveixi, també, per desincentivar el consum d’aigua i gravar qui més consumeix,
assumint fins i tot, en aquest cas, una rebaixa del 50% en el primer tram, que és el tram
més social i més bàsic. Per tant, per a un rebut mitjà, a Maó, de 30 m3 i d’entorn de 65
euros, la puja serà de 0,25 cèntims d’euro. Aquests són els nombres que, en aquests
moments, proposam. Per altra banda, l’addenda regularitza de forma pressupostària els
deutes a favor de l’Ajuntament i a favor d’Hidrobal, però —i aquí, segurament, açò és el
més complicat d’entendre— açò és purament a escala comptable, com sabem
perfectament. Comptable i pressupostari, ja que en cap cas és una subvenció, sinó una
regularització de deutes mutus; els deutes d’Hidrobal a favor de l’Ajuntament ja figuraven
8
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a pressupostos pendents anteriors, i només hi mancava un total a favor de l’Ajuntament
de 422.000 euros; segons el dictamen, sembla que només hi ha la part de despesa a
favor d’Hidrobal per import de 569.000 euros, que figura en el pressupost 2017, però
també consta en aquest pressupost de 2017 un ingrés a favor de l’Ajuntament per import
de 422.000 euros. Per tant, aquests 147.000 euros anuals donen un total d’1.985.000
euros, amb la finalitat, com disposa el dictamen, de reduir l’augment de la tarifa en més
d’un 75% sobre els usuaris. Amb açò resolem un problema que venia de massa anys
enrere, es dóna continuïtat a un servei que, tot sigui dit, funciona bé; així ho consideram, i
no carregam aquests problemes de molts d’anys sobre les esquenes dels ciutadans. Per
altra banda, amb aquesta addenda donam claredat i compliment efectiu a molts de punts
del contracte que no estàvem aplicant de forma, possiblement, prou acurada, i que han
estat demandes de sempre de tots els serveis d’Intervenció, de Tresoreria, dels Serveis
Econòmics. A partir d’ara, amb aquesta addenda, tenim accés o tindrem accés formal a
tota la facturació de l’empresa a Maó i als comptes bancaris de l’explotació, cosa que ja
s’havia negociat anteriorment; es presenten digitalment els padrons de totes les persones
usuàries de Maó, i l’Ajuntament, com a titular del servei, hi té accés; hi ha una revisió més
exhaustiva de les instal·lacions, a través d’un inventari acurat permanent, durant els
exercicis que duri la concessió; i s’estableixen, també, protocols d’actuació més idonis,
tant quant a obres importants, com quant a obres urgents. En definitiva, crec que puc
afirmar que és un bon acord. Certament que ho crec. Difícil, per la magnitud del contracte
—no en tenim cap dubte—, per la dinàmica de molts d’anys i pel tipus de servei que tenim
al davant, com és la gestió de l’aigua i el clavegueram. Crec que Maó en pot treure pit,
d’aquest servei municipal; ho crec. Un servei que funciona raonablement bé quant a la
seva gestió cap a les persones usuàries, com, per exemple, amb la ràpida detecció de
fuites; quant al sistema per conèixer l’estat de la xarxa, quant al manteniment de
comptadors, quant a la reparació d’avaries; però, sobretot, orgullosos de ser el municipi
amb major rendiment hidràulic de la xarxa. Dit planament: on menors pèrdues hi ha de
tota l’illa, i, per tant, on més eficient és la infraestructura d’aigua. Des del 2008 fins al
2016, aquest rendiment ha augmentat 19 punts percentuals, és a dir, l’eficiència de la
xarxa està, a Maó, en un 82,45%, molt per damunt del 70% de mitjana de la resta de
poblacions. Per altra banda, a Maó no s’arriba al 18% de pèrdues, i que consti que ens
semblen prou, i l’objectiu és poder-nos situar entorn al 10% de pèrdues, la qual cosa no
deixa de ser difícil, però l’objectiu i els números van cap a aquest camí. Açò només es
resol amb sistemes ràpids de detecció, però, sobretot, amb una xarxa renovada, i açò
vol dir inversió, millora de carrers, com s’ha vingut fent aquests darrers anys per part de
tots els governs municipals. Una dada comparativa que il·lustra aquesta millora del
sistema i de la xarxa, que ha evitat el fet d’extreure de l’aqüífer més de 3.000.000 de
m3 d’aigua entre el 2008 i el 2016, és a dir, l’equivalent a dos anys sencers de tot el
servei o el que són 1.300 piscines olímpiques. Per açò, és tan important el fet de
millorar l’eficiència; i, en consum elèctric, el mateix: la reducció de m3 bombejats ha
suposat una reducció de més d’1 milió i mig de kilowats/hora. Per tant, a més a més,
com a servei municipal ha incorporat també novetats, en aquest cas telemàtiques, en
relació a la persona usuària, a l’oficina virtual; ha participat en campanyes de
sensibilització, etc. No pretenc treure ferro a l’assumpte, i ho sé perfectament, però sí
que he pretès posar clarament damunt la taula de què estem xerrat. Crec, i ho torn a
dir, que estem davant un bon acord, que desembussa un moment complicat per a
l’empresa i per a l’Ajuntament, i que, en cap cas, carrega les esquenes dels maonesos i
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maoneses, atès que preveu una pujada relativament petita, molt allunyada del 41,00%
que pretenia inicialment l’empresa i molt propera al que van ser les diferents pujades o
la darrera pujada realitzada el 2013, que va ser d’un 5 i poc, per actualització de l’IPC.
Clarificam contracte, resolem un problema derivat d’anys, posam en valor el servei, no
carregam damunt les famílies i asseguram la continuïtat d’una concessió que funciona
bé per a la ciutat. Queda molt per fer, molt; i, si m’ho deixen dir així, segur que els qui
vénen ho faran molt millor.
SR. SPITZER DE C.Me: Som molt conscients de la complexitat del contracte, i en cap
moment vull treure importància a la necessitat que tenim d’inversió. Tal vegada, vostè i
jo, Sr. Tur, veiem un poc diferent quin és l’estat actual. Un 18% és una cosa positiva,
però, a mi, em preocupa més com canalitzar les inversions; ja vaig dir que hem de
parlar del que hem de fer amb els terciaris, que estem tirant aigua al mar; és a dir, jo
crec que és un poc un maquillatge de xifres i crec que hi ha un punt important que
queda sobre la taula; però bé, no és el que hem de debatre ara. De totes maneres, en
Comissió Informativa —i faré una mica d’exposició conjunta, ja que vostè, Sr. Tur, ha
tret el tema de les tarifes, també— se’ns va presentar l’addenda i la modificació de
tarifes com una mesura lògica, ja que primer baixaven tarifa per als consums més
baixos i es pujava exponencialment la tarifa per als consums més alts; se’ns va dir que
era una mesura de desincentivació per promoure pràctiques més ecològiques i més
sostenibles sobre els grans consumidors; ara bé, ingrata, la meva sorpresa, quan,
després d’analitzar la documentació dels expedients, veig els demolidors informes del
responsable dels Serveis Tècnics i de l’interventor municipal, conforme als quals
aquesta explicació, molt mediàtica, tal vegada no és la raó del canvi de tarifes. Tècnics
de la casa, encarregats de vetlar per l’interès dels nostres ciutadans, sembla ser que
són els únics que estan preocupats quant al fet que realment es compleixi o es
protegeixi l’interès dels ciutadans. Vostè, Sr. Tur, està dient que açò no es carregarà
sobre l’esquena dels maonesos. No oblidem que el pressupost municipal surt de les
esquenes dels maonesos; per tant, Sr. Tur, no digui que açò no es carregarà damunt
els maonesos; al final, si estem pagant una cosa, en deixam de pagar una altra; potser
no ho pagaran directament aquells que paguen per trams més baixos, però sí que es
carregarà sobre les esquenes dels maonesos, perquè, evidentment, si movem els
diners de lloc hi haurà una altra cosa que no es pagarà. L’informe del responsable de
Serveis Econòmics, després de posar-nos en antecedents, la qual cosa és d’agrair, en
el meu cas, perquè, evidentment, no era conscient de tota la situació, relata punt per
punt una sèrie alarmant de defectes de forma i d’incompliments que, realment, fa
demanar-nos per què, avui en dia, en aquest Ple, estem debatent sobre el fet d’atorgar
una subvenció o d’aprovar una modificació de tarifes, i no hem debatut en cap punt
anterior com ho podem fer perquè les nostres concessionàries compleixin les seves
obligacions contractuals, que és el primer que hauríem de defensar. Sorprèn un poc.
No entraré en detall quant als incompliments, ni quant a les xifres, perquè estan molt
ben detallades a l’informe de Serveis Econòmics. L’informe de l’interventor municipal,
així mateix, és demolidor; expressa, inequívocament i amb avís d’incompliment de la
llei, el fet de pagar mitjançant una subvenció factures d’exercicis anteriors, molt
anteriors; no oblidem que hi ha exercicis que estan prescrits i ni tan sols, segons ens
diu l’ interventor, podríem desgravar l’IVA. Tant l’interventor, com el responsable de
Serveis Econòmics consideren que l’addenda del contracte no és acceptable per part
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de l’Ajuntament. No es pot acceptar la pretensió del concessionari de validar
l’assumpció d’inversions amb les quals fonamenta l’increment de tarifes i, a més a més,
el concessionari inclou una sèrie d’actuacions de gestió que ja existeixen en el
contracte vigent i que ara no s’estan complint, és a dir, posam a l’addenda una sèrie de
responsabilitats com si fossin noves, que fins ara no estan complint, i bé, sembla que,
si ho signam una altra vegada, aquesta vegada sí que ho compliran. M’agrada la bona
voluntat. La conclusió de l’interventor és la d’objecció fiscal; els tècnics del consistori
ens diuen que per aquí, no. Està clar que tenim un problema que hem de solucionar,
però hem de cercar la manera legal i correcta de solucionar el problema. Està clar que,
si hi ha factures pendents, les hem de pagar i hem cercar una solució, però no podem
camuflar dient subvenció al fet de pagar factures indegudes. Jo estic reproduint les
paraules dels Serveis Econòmics, Sr. Tur, no m’estic inventant res. Com dic, fins al dia
d’avui, desconeixia l’expedient; per tant, m’estic basant en les dades. Arribats a aquest
punt, jo em deman: primer, no és un poc un insult a la intel·ligència dels ciutadans
intentar vendre la pujada de tarifes com una mesura per desincentivar i racionalitzar el
consum de grans consumidors, quan realment estem tapant un forat?; per què sempre
han de pagar els ciutadans les males gestions d’organismes públics, factures no
acceptades, informes no signats, etc.; enlloc de cercar una solució i solucionar el
problema d’arrel, s’intenta, i permeti’m l’expressió, Sr. Tur, tapar el sol amb un dit i
pagar mitjançant una subvenció real, evidentment, una cosa que, en el seu moment, no
és legal; i els informes ens diuen que no s’ha de pagar, almenys quant al format que
tenim actualment. De qui s’estan defensant els interessos en aquest cas, d’Hidrobal o
dels ciutadans menorquins? Igual que vaig dir a la comissió, si realment la intenció és
desincentivar l’ús de grans consumidors, tinguem debats, tal vegada, diferents. Per què
no tenim debats quant a com facilitam la connexió a secundaris de les depuradores,
enlloc de tirar l’aigua al mar, com comentava abans; o com incentivam la instal·lació de
dipòsits d’aigües pluvials; o com incentivam canalitzacions diferenciades d’aigua
sanitària de circulacions o jardins autòctons, com l’altre dia dèiem, també, a la
comissió. Hi ha mil possibles solucions abans de la pujada de tarifes, que se’ns ven
com una mesura ecològica de desincentivació, quan, realment, si aquest fos el motiu,
crec que s’haurien presentat mesures, en aquesta línia, anteriorment .
SR. BOTELLA DEL PP: Ens trobam davant un Ple que podríem qualificar de Ple final
d’any, un Ple de final d’etapa personal i, si es vol, un Ple de final d’una època. Ja els
avanç que, lamentablement, el darrer no crec que sigui possible. Em costa assumir —
però ho intent fer— l’esforç del Sr. Tur de voler defensar aquest tema amb la voluntat
de deixar tancat un tema complex, espinós i delicat; o més bé amb la voluntat de fer un
darrer servei al seu partit, que va ser l’autor material i, per tant, responsable, d’aquesta
gestió; perquè, si no, no s’entén que no siguin els responsables d’Economia o del
servei d’aigua, Srs. Tutzó o Muñoz, els qui hagin negociat aquest tema i els qui el
defensin, avui, aquí. Llevat que, atès que és un tema que afecta una gestió del PSOE,
Ara Maó hagi decidit dir: “Resolgui vostè, Sr. Tur, portaveu del PSOE, aquest problema
heretat, que hem rebut nosaltres i que no ens pertany, perquè nosaltres hem entrat ex
novo aquí fa un any i mig o dos anys, i com una agrupació d’electors”. Tot i que també
he de recordar que, en aquella època, governava el PSOE, però, certament, amb
Esquerra Unida i el PSM, membres integrats dins Ara Maó. Aquesta proposta té tres
vessants: una vessant política, una d’econòmica i una de tècnica, administrativa i
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jurídica. Cap de les tres justifica, malgrat l’exposició del Sr. Tur, el suport del Partit
Popular a la proposta, sinó que, ben al contrari, ens condueix a expressar el nostre vot
contrari a la mateixa. Políticament, perquè nosaltres no en som responsables, ni un
mínim, d’aquesta situació; ho és tant el PSOE, en aquell moment, amb un batle que era
el Sr. Arturo Bagur, i una responsable d’aquesta àrea que era la Sra. Gari Petrus, com
l’empresa Hidrobal, que n’és tan responsable com el mateix Ajuntament, perquè ja li
anava bé aquesta manera d’operar. Òbviament, nosaltres no estem governant en
aquests moments, i, per tant, tampoc ens pertoca resoldre aquest problema; i, a més a
més, creiem seriosament que, en tema polític, algú ha d’assumir responsabilitats
polítiques i jurídiques i sembla lògic que siguin els seus deutors, el PSOE, i, òbviament,
en la part que els pugui afectar, si així ho creuen adient, Esquerra Unida i PSM, que
eren socis de govern, perquè, encara que no hi hagués necessitat, el Sr. Bagur
practicava —amb molt bon criteri, per cert— els pactes amb les forces d’esquerres, tant
si tenia com si no tenia majoria absoluta, com vostès saben. Econòmicament, ens
trobam davant un forat o un entramat econòmic proper als 3.000.000 d’euros; en
concret, de 2.463.598 euros; i, d’aquests, segons la proposta que el Sr. Tur ha llegit
molt bé, 1.895.223 euros s’abonaran mitjançant una subvenció d’explotació, i
repercutirem a tarifes 568.374 euros; a més a més, tot i les bones intencions que el Sr.
Tur ha reflectit i que són a l’addenda, ja començam una nova pilota, perquè tenim
261.486 euros pendents de clarificar mitjançant informe que els validi; és a dir, seguim
amb el mateix modus operandi que hem estat patint fins ara. En total, doncs, estaríem
en 2.725.084 euros. Mirin, si afegim aquí els 800.000 euros del conveni de La Unió
Deportiva, que data de la mateixa època, amb una situació similar, i dels mateixos
autors, Sr. Bagur i Sra. Petrus, ens plantam en 3.525.084 euros, és a dir, un 10% dels
pressupostos municipals i quasi el doble dels pressupostos per a inversions en
recursos propis de l’Ajuntament. Seriosament, algú pot creure —amb tot el que ha
caigut, amb tot el que s’ha exigit, s’exigeix i s’ha d’exigir, en raó i justícia, als
administradors públics i tenint en compte el que és públic— que una situació com
aquesta pugui quedar enterrada amb un acord comercial fet amb nocturnitat i traïdoria,
com ja vam dir en el debat de pressupostos? Supòs que el Sr. Tur es molestarà perquè
ho digui, però era públic i notori que Hidrobal, antiga Sorea, estava englobada dins
Aigües de Barcelona, i Aigües de Barcelona estava plenament relacionada amb el
PSC. I tot açò, com molt bé deia el Sr. Spitzer, quan els informes del director de
Serveis d’Obra Pública, els dels Serveis Econòmics i els del Servei d’Intervenció, per
ser prudents, podem dir que clamen al cel, i el dels Serveis Jurídics contempla la
possibilitat de realitzar una addenda, però, en absolut, es manifesten sobre el contingut
d’aquesta. Es veu que, atès com és de delicat i compromès el tema en qüestió, en
aquesta ocasió, a diferència d’altres, açò dels informes a mida els està resultant més
complex que altres vegades. Nosaltres, sens dubte, creiem que aquest assumpte no
pot quedar enterrat; i estem convençuts que, si aquest tema afectés el PP, vostès
tampoc ho creurien; però hi ha ocasions en què els pactes de govern surten cars, no és
ver, Sra. Juanola?; i no em referesc només a caresties econòmiques. Tenim una
tercera vessant, que és la tècnica, administrativa i jurídica. És cert que, per damunt del
muntant econòmic i de les responsabilitats jurídiques o polítiques, el govern municipal
té l’obligació d’avançar en la gestió i resoldre temes pendents. Davant d’açò, res a
objectar, Sr. Tur, ben al contrari. Tal i com vam fer nosaltres, com diu el poeta, es fa
camí en caminar, però s’ha de caminar en la direcció correcta; per tant, i com em sol
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agradar dir a mi, seria bo que féssim un poc d’història. Estem rallant d’unes obres i
actuacions realitzades entre el 2005, 2006 i 2007, com ja he dit abans, sota l’Alcaldia
del Sr. Bagur i amb la Sra. Petrus com a responsable d’àrea. En arribar el PP al govern
municipal, es troba un autèntic desgavell quant a aquest tema, sobre el qual va
avançant per clarificar-lo, ordenar-lo i veure d’arribar a una solució; i, per molt que el Sr.
Tur ha dit que durant el seu mandat de batle va fer alguna cosa, poc s’havia fet, i el
tema —a criteri del PP, almenys— era com una bolla de neu que anava rodant sense
direcció i objectiu, però, mes greu encara, anava creixent dia en dia davant les
pressions de l’empresa Hidrobal. Va ser precís, davant la impassivitat i impotència, i
fins si tot m’atreviria a dir que falta de voluntat de l’àrea de Serveis Tècnics —seria
interessant saber per quin motiu, aquesta falta de voluntat—, d’assumir aquest
assumpte per part dels Serveis Econòmics municipals, els denostats Serveis
Econòmics municipals, que, al final, és als que, més d’una vegada, els toca treure les
castanyes del foc de moltes àrees, els quals van iniciar la labor d’anàlisi, inventari,
reconstrucció d’expedients, amb uns resultats gens encoratjadors; i aquí, per cert, no
puc fer menys que lloar el treball fet pel Sr. Jesús Camps, que va ser qui va ser capaç
de desfer tot l’embull administratiu o desgavell que hi havia damunt tot aquest
conglomerat de fets, actuacions i factures que no tenien ni ordre, ni concert. Arribat a
aquest punt és on vam aconseguir, fet important, que el director d’Obra Tècnica fes el
famós informe del 2013, que tant menciona el Sr. Tur, i sobre el qual es basa tota
l’acció d’aquest tema. Informe, per cert, que també he de dir que resulta ser una
autèntica obra mestra d’enginyeria per evitar agafar-se els dits i posar-se de perfil. Ho
dic, però no ho dic; constat, però jo no en som responsable, quan era el director d’Obra
Tècnica. Les conclusions del mateix i els criteris dels Serveis Jurídics i Econòmics,
principalment d’Intervenció, ens van deixar clar i patent que era impossible avançar
quant a la resolució d’aquest tema conforme a les reiterades demandes de l’empresa
Hidrobal. Empresa, per cert, tant responsable o més que el mateix Ajuntament en
aquesta qüestió i que, amb la seva connivència quant a aquest modus operandi, no fa
més que fer-nos qüestionar la seva labor i actuació, per molt que coincidim, certament,
amb el Sr. Tur en el fet que tècnicament ha fet bona feina quant a moltes de les seves
realitzacions. D’aquesta situació, es va arribar a la conclusió que l’única forma viable de
desfer aquest embull —garantint el compliment dels tràmits i requisits administratius i
jurídics, als quals una Administració pública està obligada, i evitant caure en actituds
quasi prevaricadores— no podia ser altra que la via judicial, a la qual es podia arribar
per iniciativa municipal, per iniciativa empresarial o acudint de comú acord entre
ambdues parts, per clarificar la situació, i fins aquí vam aconseguir arribar nosaltres. No
sé si és molt o és poc, però, si més no, és bastant més del que vam trobar en el 2011.
Avui ens presenten una proposta d’addenda basada en la feina, ho ha dit el Sr. Tur, de
l’anterior equip de govern, que va anar desgranant i intentant clarificar aquesta qüestió,
basada en l’informe del 2013 del tècnic director d’obra. Un informe que ni tan sols ha
estat actualitzat, com molt bé reflecteix l’informe d’Intervenció; i vostè i jo, Sr. Tur,
sabem perfectament per què. Un informe que posa negre sobre blanc cada una de les
situacions, amb totes les realitats, però també amb tots els defectes i faltes, i que du els
Serveis d’Intervenció municipal a formular una objecció fiscal a la proposta d’acord.
Recorda vostè, Sr. Tur, com era de crític i exigent davant les objeccions fiscals
d’Intervenció per al pagament de les nòmines per quanties, infinitament més petites, en
el segon semestre de 2014?; i ara?: ara sí, ara proposa i veu amb bons ulls la
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tramitació de la proposta mitjançant un decret d’Alcaldia. És que no aplica el mateix
criteri o la mateixa vara de mesurar si governa o si és a l’oposició, Sr. Tur?; si ostenta
l’Alcaldia el PP o ho fa Ara Maó?; o si el decret l’ha de signar la Sra. Reynés o la Sra.
Juanola? Una proposta que, segons l’informe dels Serveis d’Intervenció, parla ben a les
clares d’una subvenció econòmica a l’empresa concessionària, la simple denominació
ho diu tot. Què creu vostè, Sr. Tur, que poden opinar la resta d’empreses
concessionàries municipals?; o què poden opinar totes les empreses locals quan veuen
que el nostre Ajuntament atorga una subvenció per import d’1.895.223 euros a una
empresa de la qual no ha aprovat, ni tan sols, el compte de resultats, i que, òbviament,
a més a més, no és ni del nostre municipi, ni de la nostra illa? Una proposta que és fruit
d’una negociació amb total premeditació, nocturnitat i traïdoria, i amb una falta total de
transparència i participació democràtica. Una proposta d’un total caràcter comercial,
perquè, amb les presses de final d’any, de final d’etapa, però no de final d’època,
perquè aquest tema avui no quedarà enterrat, se’ls ha oblidat, fins i tot, guardar les
formes. Mirin, el document de proposta d’addenda que figura a l’expedient du data de
dia 11 d’octubre de 2016, l’escrit d’Hidrobal du data de dia 11 d’octubre del 2016 i
registre d’entrada de 13 d’octubre del 2016, és a dir, que el document d’addenda ja
estava redactat, tot preparat, i vostès han anat fent, abans de la sol·licitud d’entrada.
Immediatament, el dia següent, 14 d’octubre, la Sra. Juanola signa l’ordre d’inici de
l’expedient amb documents de data anterior. L’informe de Serveis Econòmics està
datat a dia 24 d’octubre i el dels Serveis Jurídics, a dia 25. Em permetran que els digui
que tal rapidesa em sorprèn, a la nostra Administració, i més quant a una qüestió
d’aquesta complexitat i amb una Administració que sabem que està caracteritzada per
l’slow-slow. L’informe dels Serveis d’Intervenció, en canvi, no arriba fins al dia 23 de
novembre i és fins al dia 13 de desembre que no arriba el decret d’Alcaldia per superar
l’objecció fiscal i continuar l’expedient; a més a més, l’informe del director dels Serveis
d’Obra Pública, datat a dia 16 de juliol de 2013, com molt bé recriminen els informes
d’Intervenció, no està actualitzat a data d’avui; i, més greu encara, la Memòria del
tècnic encarregat de l’empresa, del dia 6 d’octubre del 2016, no té ni signatura, ni nom,
ni cognom. Una vegada més, aquí tothom intenta posar-se de perfil i evitar possibles
responsabilitats de futur, si les coses vénen mal donades. La demostració és clara. Tot
l’entramat burocràtic és conseqüència d’una negociació comercial pura i dura, amb la
qual, i permeti’m que els ho digui, consideram, ben al contrari del que ha dit el Sr. Tur,
que no han defensat suficientment els interessos de l’Ajuntament; i, per tant, no han
defensat suficientment els interessos de tots els maonesos. Ara bé, potser sí que hagin
defensat els interessos del PSOE. Puc entendre, Sr. Tur, que vostè consideri
convenient, abans de la seva partida, atenent que es tracta d’una herència enverinada
del seu mateix partit, deixar aquest tema resolt i enterrat . Lament aquesta situació, Sr.
Tur, però el que em dol, m’incomoda, m’indigna i em decep és que la Sra. Juanola es
presti a açò. Tal vegada açò és el que explica que, després de la celeritat inicial de
l’expedient, existeixi un interval o aturada entre dia 23 de novembre, data de l’informe
d’Intervenció, i el posterior decret d’Alcaldia de 13 de desembre, però tot en aquesta
vida té un preu i el temps ho va clarificant i evidenciant. La pau laboral i el carinyo cap a
la Policia —recorden el debat de pressupostos?— ens va costar 120.000 euros. El preu
a pagar per disposar de l’Alcaldia Ara Maó —i, concretament, la Sra. Juanola, entre
altres coses— inclou els 3.500.000 euros que estem avui discutint, que no pagarà ni la
Sra. Juanola, ni els membres d’Ara Maó, ho pagarem tots i cadascun dels maonesos;
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en concret, 120 euros per cada maonès i maonesa, com dirien vostès. Som conscients
i coneixedors de la forma i de la força d’actuar de les grans empreses davant d’una
Administració de mida mitjana, com és el nostre Ajuntament; i, per açò, sé que en tot el
procés ha sobrevolat la possible amenaça de desequilibri financer, la rescissió de la
concessió, el dèficit tarifari, el lucre cessant i molts més condicionants, fruit d’una
complexitat que, no ens enganyem, superen la mateixa Administració municipal; però
resulta obvi que si l’empresa —malgrat tota aquesta problemàtica, entramat del resultat
dels comptes que presenta i de totes les seves queixes— manté l’explotació de la
concessió, no presentant una demanda per desequilibri financer o renunciant a
aquesta, és perquè la mateixa resulta rentable als seus interessos; i encara dic més,
perquè aquesta forma d’operar, aquest modus operandi, converteix en pràcticament
inviable i impossible el control municipal sobre aquesta, per molt que amb aquesta
addenda intentem avançar, com vam avançar en el 2011 quan vam arribar nosaltres;
però, al final, la realitat sempre supera els controls municipals. Un article del Diari
Menorca, de dilluns dia 14, signat pel Sr. Miquel Camps, coordinador de política
territorial del GOB, deia textualment: “La crítica superficial i sistemàtica cap allò públic
sol demostrar la voluntat de no assumir responsabilitats pròpies, amén de justificar la
privatització de serveis, que si són negoci aniran per a l’empresa de torn i si generen
dèficit els rescatarem amb diners públics i, de pas, es fomenta una cultura que romp la
imatge de les coses col·lectives i aconsegueix individualitzar a la gent, perquè siguem
consumidors i no ciutadans”. Interessant reflexió al fil d’una decisió municipal com la
que avui, amb una empresa que, a més de presentar els comptes que no li són
aprovats per l’Ajuntament, presenta unes dades i xifres inacceptables, i a la qual —amb
paraules textuals d’Intervenció—, li concedirem una subvenció a l’explotació per import
de 1.895.000 euros. No vull ni pensar on poden caure les il·lusions i expectatives
posades en els adalids de la nova política que, a les postres, s’està convertint no sé si
en vella política, però segur que sí en mala política. Miri, Sr. Tur, estic convençut de la
seva bona intenció i voluntat, tractant d’arribar a un acord, però, lamentablement, la
trencadissa realitzada pels seus coreligionaris del PSOE amb aquest tema és de tal
calat econòmic, administratiu i jurídic, i diguem també que d’imatge i de seriositat de la
nostra institució, que estem convençuts que l’única fórmula de sortir amb bé d’aquesta
situació és mitjançant el que dictin els tribunals de justícia, amb tots els inconvenients
que vostè vulgui i pugui posar-hi; però és que no veiem altra fórmula ètica, moral i,
sobretot, legal de resoldre aquesta situació. El més greu, encara, és que, si no es fa,
empitjorarem la situació, perquè serà inevitable pensar quin motiu indueix —tant la
mateixa empresa, com el nostre Ajuntament— a voler evitar que la judicatura, el poder
judicial, dilucidi les responsabilitats i indiqui quines són les quantitats a abonar per tota
una sèrie d’obres tramitades, adjudicades i realitzades d’una forma il·legal; o, si li
molesta la paraula, Sr. Tur, la puc retirar i la puc canviar per ‘de forma irregular’, i
moltes de les quals no han estat, ni tan sols —em remet, una vegada més, als informes
— recepcionades pel mateix Ajuntament, com diuen aquests documents. Com pot
pagar l’Ajuntament una cosa que no ha recepcionat i no ha rebut? I més, encara: com
pot estar l’Ajuntament emprant unes instal·lacions que no ha recepcionat? Si es deriven
responsabilitats d’una actitud negligent, quant a aquestes instal·lacions, qui assumirà
aquestes responsabilitats? Es diu que l’home és l’únic animal que cau dues vegades
amb la mateixa pedra. No permetem que el nostre Ajuntament, regit per homes, sigui un
clar exponent d’aquesta dita popular, reincidint en l’error comès inicialment, volent tancar
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en fals i d’una forma forçada aquest lamentable tema. No estem —em cregui, Sr. Tur—
en contra que l’Ajuntament pagui el que li correspon, només faltaria; però volem que
ho faci d’una forma controlada i correcta, administrativament i jurídicament, i sense
crear greuges comparatius a d’altres empreses i als mateixos ciutadans; així idò, per
favor, retirin la proposta, traslladin de comú acord —si volen, amb la mateixa empresa
— el tema als tribunals, perquè aquests siguin els que dictaminin el que correspon
pagar, i així ho podrem fer d’una forma regular, correcta i, sobretot, legal i sense les
objeccions dels Serveis d’Intervenció; i si, en tot aquest procés, sorgeixen
responsabilitats per una gestió irregular, a qui li correspongui que els assumeixi, com
s’ha de fer en un Estat de dret i com reclama, avui en dia, més que mai, la ciutadania.
SR. TUR DEL PSOE: Aniré intercalant algunes de les qüestions que tant han dit el Sr.
Spitzer, com el Sr. Botella. Al Sr. Spitzer, li diré que, lògicament, quan jo he dit de no
carregar les famílies, efectivament, el pressupost, no tenc cap dubte, que surt de les
famílies, dels maonesos i les maoneses per tant, no és açò el que deim. Si haguéssim
acceptat el 40% i l’haguéssim carregat sobre tarifes, aquesta part del consistori no
m’hagués dit el que ha dit avui, sinó que ho hauria multiplicat per 20. Per tant, no vull dir
que açò no ho paguin els ciutadans, sinó que, efectivament, surt d’una part de
pressupostos que, com dic, hi ha una bona part que és purament comptable i financera,
com després explicaré, quant al concepte de les subvencions, que el Sr. Botella —d’una
forma supòs que lògica dins la seva manera d’entendre, en aquests moments, la crítica a
l’equip de govern— intenta amplificar, però que no té res a veure amb el que ell ha volgut
intentar amplificar; però una cosa, Sr. Botella: és cert que potser que siguin canvis de
moments personals, i tot el que ha dit; però li torn a dir el mateix que li vaig dir a l’anterior
debat: no acceptaré —ni aquí, en present, que hi som, ni d’aquí dos dies, quan ja no hi
sigui— que posi cap ombra de dubte, cap —i n’ha posat de molt greus avui, de molt, molt,
greus—, damunt la taula, que jo, ni quant a tema personal ni en el polític, li consentiré
mai, absolutament mai; durant els 28 anys de govern socialista, compartit amb les forces
d’esquerres, sempre el Partit Popular, com a oposició, ha intentat fer veure que a Maó hi
havia coses que passaven, quan després s’ha comprovat que no era així; i que el Partit
Popular, dia rere dia, intentava assimilar a altres ajuntaments on sí passava, i que estaven
liderats, justament, pel Partit Popular; vostè, amb la seva intervenció, Sr. Botella, segueix
la mateixa cançoneta d’intentar sembrar ombres de dubte quant a gestions fetes, que res,
absolutament res, tenen a veure amb aquesta qüestió. Clar, fruit de l’experiència d’anys i
d’una oratòria que sempre li he manifestat, Sr. Botella, que compartim i que li puc aplaudir
quant a algunes qüestions, avui du una mescla tan grossa de conceptes per, justament,
sembrar aquesta ombra de dubte davant gestions anteriors; i açò, lògicament, ni en el
tema personal, ni en el polític, li ho podré consentir mai. Ha parlat, Sr. Botella, que s’han
d’assumir responsabilitats jurídiques, no només polítiques, sinó legals; açò ho ha dit; i
després parla, perquè ens coneixem bé mútuament, sé quin ús de les paraules
semàntiques fa, parla de forat econòmic, i tots sabem el que vol intentar dir quan diu que
hi ha un forat. Forat és una cosa que no està clara, vol dir irregular, il·legal; de la seva
intervenció, Sr. Botella, es desprenen coses molt greus. Vostè, Sr. Botella, es refereix al
meu partit i a anteriors equips de govern, però jo em sent igual de responsable que les
persones del meu partit que van gestionar aquest Ajuntament i no me fa res assumir
aquestes gestions com a meves; perquè, Sr. Botella, quan vostè parla de forats, d’obres
irregulars, il·legals, quan parla de subvencions —fins i tot, de subvencions—, intenta fer
16
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 24.02.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 12 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

veure que són subvencions a fons perdut, i açò és enganyar la població; igual que també
és enganyar la població quan compara alguna qüestió d’Hidrobal amb altres empreses
concessionàries. Per tant, faig una crida pública per tal que tots els ciutadans vénguin a
veure aquest expedient i vegin què és aquesta subvenció. Són subvencions clarament
quant a obres fetes, executades, informades, gestionades i signades pels tècnics
municipals; n’hi llegiré només unes quantes: projecte de Llucmaçanes, no només es
consideren preus adequats, sinó que es va fer el replanteig per part del director d’obra dia
20 d’abril del 2007, amb acta de recepció de dia 7 de juliol de 2009, que vostè, Sr. Botella,
ha dit que no n’hi havia; seguiment de les obres pels dos tècnics municipals, direcció
d’obra i coordinació conjunta per l’arquitecte tècnic Sr. Giménez i per l’enginyer de camins
Sr. Delgado, acta de replanteig d’una altra obra dia 20 d’abril del 2007, direcció d’obra —
en aquest cas fa referència al nucli de Llucmaçanes— del Sr. Juan Giménez i el Sr. Juan
Manuel Delgado, acta de replanteig 11 d’abril de 2007; Maria Lluïsa Serra, projecte
redactat i signat pels tècnics municipals Sr. Juan Manuel Delgado i Sr. Juan Giménez o,
per exemple, en aquest cas fa referència a Maria Lluïsa Serra i Pintor Calbó, la direcció
d’obres corrobora, a data d’avui, no només el bon estat, sinó el funcionament de les
instal·lacions executades en el seu dia, amb el seguiment corresponent pels tècnics
municipals. En definitiva, açò hi és de cada una de les obres, que sumen el total de
1.291.000 euros; i vostè, Sr. Botella, posa dubtes sobre aquestes obres. Per tant,
vostè, Sr. Botella, fa el seu relat des de l’oposició —la crítica, fins i tot— intentant
enfrontar els dos grups, i crec que té poc èxit. Estic convençut que aquest acord, Sr.
Botella, vostè el signaria. Convençudíssim. I ho dic clarament, perquè vostè i jo sabem,
i així ens ho diuen els Serveis Econòmics, que va intentar signar una cosa molt, molt,
similar a açò. Que no hi hagués, efectivament, el desequilibri del 2008 al 2009, que hi
hagués certificades totes les obres que es poguessin imputar, que són aquests 1.200.000
euros que es poden imputar, que no mescli amb obres que no estan imputades. És que,
justament, les obres que estan sobre la taula no vénen a ser un increment de la bolla que
vostè, Sr. Botella, diu; és que, justament, aquestes les posam en dubte; i, per tant, no van
a addenda; i, conseqüentment, no van a increment de tarifes ni a pagament a càrrec dels
pressupostos municipals; però la resta, la resta, no només estan informades
favorablement, tenen els Serveis Tècnics a favor; i estic convençut que aquesta és la
mateixa línia que vostè, Sr. Botella, hagués seguit. Vostè, Sr. Botella, en els quatre anys
en què vaig estar a l’oposició i vostè va tenir responsabilitats de govern, mai em va dir a
veure si anàvem a posar junts una denúncia contra l’empresa concessionària. M’ho podria
haver dit, Sr. Botella, i tal vegada ho podríem haver fet junts, no li dic que no. Mai m’ho va
dir. Mai em va dir, Sr. Botella, que intentava una negociació i un acord; i tal vegada el que
m’ha dit, que quan un està al govern o a l’oposició no actua igual, li està passant a vostè,
també. Quan ens toca acció de govern, ens toca resoldre problemes. Ens toca resoldre
problemes, siguin de qui siguin les accions, els governs i les herències que ens hagin
tocat. Algunes bones i algunes, no tan bones; però crec, sincerament, i ho dic d’una
manera ben clara, que aquest acord era perfectament assumible quan vostès eren equip
de govern. Vostè diu que en el 2011 es van trobar un desgavell; miri, Sr. Botella, perquè
ho sap, i, per tant, intenta amplificar alguns escenaris per donar raó al que és una acció
de govern del Partit Popular entre el 2011 i el 2015, i, fins i tot, pot ser lògic. Vostè, Sr.
Botella, sap perfectament que el tall de les inversions vinculades a tarifes i de conceptes
per tal de poder-se gestionar d’una millor manera no és el 2011, és el 2008; ho sap.
S’aturen a finals del 2008, i vostè ho sap, perquè ho ha dit; en el 2008 s’atura
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completament qualsevol inversió que pogués anar a repercutir a tarifes; i es fa, ni més ni
menys, i ara ho podem posar en valor, amb una millora importantíssima de la xarxa
d’aigua i sanejament d’aquesta ciutat, tan criticada per vostès, amb inversions tan
importants com les del Pla E, com les de la Llei de barris i com tota la inversió pública del
període 2008, 2009 i 2010; i aquell va ser el moment en el qual es van aturar qualsevol de
les inversions que podien anar repercutides a tarifes; i, per açò, allà és on la bolla,
efectivament, deixa de créixer, i és cert. Vostè, Sr. Botella, ha fet servir les paraules
irregular, il·legal; però jo vull dir a la ciutadania que Hidrobal, abans SOREA, és una
concessió municipal. Han pogut faltar controls municipals per dinàmiques, com vostès
saben perfectament, de gestió d’uns serveis, que, a vegades, són molt complicats;
reconec que és complicat controlar una empresa amb unes eines mil vegades majors
que les que tenim en els serveis municipals de la casa, i açò li accept quan ens passa,
Sr. Botella; però aquest és un servei municipal que està concessionat; per tant, no som
—ni ho podem ser mai— enemics d’una empresa que és la concessionària municipal.
Quan vostè, Sr. Botella, i açò ja és molt greu, ha intentat dir que hi havia vincles —fins i
tot, polítics— amb Sorea i Hidrobal, li he de reconèixer, i vostè sap que en algunes
coses puc estar ben entemut, a escala política, que aquesta és la primera notícia que
tenc quant al fet que Aigües de Barcelona i Sorea tinguessin vincles amb un partit
germà meu. En tot cas, dir açò en un Ple, posant ombra de dubte quant al fet que
governs anteriors, durant la dècada dels 90, van funcionar per aquest vincle polític, crec
que, si açò ho creu així, on hauria d’anar vostè directament, Sr. Botella, és a la Fiscalia,
i li ho dic clarament, contra qui consideri. Per tant, crec que és molt greu el que s’ha dit.
Les subvencions, en aquest cas, són obres fetes, Sr. Botella, i vostè ho sap; són obres
fetes, i ja li ho he explicat; desgraciadament, amb nombres és molt complicat, però
durant aquests anys vostès tampoc van regularitzar els 1.800.000 que Hidrobal devia a
l’Ajuntament. Hidrobal devia a l’Ajuntament 1.800.000, especialment també d’aquests
darrers anys, efectivament, per qüestions, com dic, de personal i de càrregues
financeres, i tampoc ho van fer. És a dir, vostès van avançar amb una ordenació i
regulació dels expedients, amb informes del Sr. Juan Manuel Delgado, enginyer d’Obra
Pública, i d’altres persones, que van participar de forma activa en la resolució d’aquests, i
que venien, justament, de directors o de coordinadors d’àrees anteriors al seu equip de
govern; i crec que açò va ser una bona feina. Ara bé, si, després d’aquesta bona feina
que es va fer, la conclusió que ens diu ara, Sr. Botella, és que havíem d’anar directament
als jutjats, ho haguessin fet vostès; potser jo no hi hagués estat d’acord, però ho
haguessin fet vostès; tenien total legitimitat per fer-ho com a equip de govern; i, com vostè
ha dit, Sr. Botella, Sorea —o Hidrobal— tampoc havia actuat d’una forma correcta; tal
vegada tot aquest assumpte s’hagués clarificat d’una altra manera. Crec que, com a equip
de govern, si no hi ha evidències clares d’il·legalitat, ens pertoca trobar solucions a
problemes i a contractes que són complexos; ho he dit per la temàtica i per una cosa
quant a la qual li donaré la raó, Sr. Botella: són empreses grans, que cerquen el seu
legítim benefici i que, a vegades, imposen més que negocien. Nosaltres el que intentam i
hem intentat, en aquests 15 mesos, és recopilar les obres fetes i clarament certificades,
amb uns números clarificats pels Serveis Econòmics d’una manera evident i clara. En cap
cas hem atès cegament les pretensions de l’empresa concessionària. I en cap cas tract
diferent l’objecció del Sr. interventor, per una cosa molt senzilla: perquè les 200 i escaig
objeccions d’Intervenció que vostè, Sr. Botella, va dur a aquest Ple, com li van dir tant
Secretaria com Intervenció, tenien un mecanisme de solució que vostè no va voler aplicar;
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en aquest cas, no és així. En aquest cas, per part de l’Intervenció, efectivament, es posa
objecció i hem trobat, juntament amb els Serveis Econòmics, la millor solució per fer
possible un acord, que, com dic, no carrega excessivament damunt les famílies i resol un
problema històric de gestió amb una empresa que, tot i que hi ha coses bones, també li
he de reconèixer, Sr. Botella, que, efectivament, hi ha llacunes que s’han intentat millorar
amb l’addenda d’aquest contracte. Per tant, i resumint, Sr. Botella, no tenc cap problema
per assumir que, en aquest darrer ple, es resolgui aquest tema; al contrari, ni ha estat —i
li ho puc ben assegurar, supòs que la Sra. batlesa li ho dirà després— cap tipus
d’imposició entre Ara Maó i PSOE que ho defensi jo. I li ho puc dir clarament, Sr. Botella:
la negociació d’aquest expedient s’ha portat d’una forma exactament igual per part del
tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics, amb una feinada feta pels seus Serveis
Econòmics; jo tenc, tal vegada, la memòria històrica d’un temps d’aquest expedient, i la
Sra. batlessa també ha intervingut en primera persona, per tal d’intentar donar una solució
definitiva a un problema que consideràvem que havíem de resoldre com acció de govern.
Per tant, ho torn a dir, crec que és un bon acord, encara que, possiblement, no és el millor
dels acords; és un bon acord que fa possible continuar el servei, continuar-lo amb qualitat
i continuar-lo des de les mínimes garanties de seguretat jurídica, i ho crec sincerament. A
partir d’aquí, crec que no li podem acceptar, de cap manera, de retirar el punt de l’ordre
del dia, Sr. Botella, perquè m’ho deixarà dir ja a la darrera part de la intervenció, d’una
manera menys o més distesa, i és que està bé que, després de 15 mesos de feina amb
un expedient tantíssim complicat, el duguem ja a aprovació definitiva; duguem a
aprovació, ja, una qüestió que val la pena tenir resolta; i, certament, en la vessant
personal, tenia unes ganes importants de resoldre un problema que, sense iniciar-lo, ni
sense trobar-m’hi en una qüestió personal, crec que dóna prou bona justícia per a la ciutat
de Maó i per al servei, en aquest cas, d’aigua i sanejament.
SR. SPITZER DE C.Me: En primer lloc, jo sí que vull dir que consider que aquest és un
problema nostre; com faig sempre, no vull entrar a valorar quin govern va fer què i
quan; el que sí està clar és que hi ha hagut defectes, que ara relatarem; i, com saben,
no pretenc fer oposició clara, sinó ser un poc constructiu. El Sr. Tur deia que no podem
ser enemics d’una empresa concessionària municipal, evidentment, però sí que hem de
vetllar perquè aquesta empresa compleixi les seves obligacions contractuals;
evidentment, no som enemics, però, bé, alguna cosa haurem de fer. No hem de ser les
germanetes de la caritat, ni hem de ser cecs. Hem de tenir una mateixa vara de mesurar
per a tot el món. Entenc el que vostè deia, Sr. Tur, quant a la complexitat, dificultat i
opacitat de l’ empresa, com bé diu també el responsable dels Serveis Econòmics, encara
que sembla ser que des de l’empresa han tingut una millor voluntat en els darrers temps;
però, evidentment, aquesta opacitat va en el seu benefici. Vostè, Sr. Tur, també deia
que, damunt balanç, l’Ajuntament ingressava 400 mil euros i escaig; però és damunt
balanç, perquè aquí no entra ni un euro; així doncs, està clar; però jugam amb el
balanç o presentam les xifres segons ens convé. Igual que vostè, Sr. Tur, ha dit que tot
el deute és reconegut, quan són factures que hem de pagar. Ja he dit jo, abans, que
totes les factures que són d’obligat compliment s’han de pagar, però no les hem de
pagar avui, hauríem d’haver-les pagat en el 2006, o en el 2007. És a dir, que, si
haguéssim pagat en el 2006, 2007 o 2008, no estaríem avui parlant d’açò; o, si
aquestes compensacions no haguessin estat tan opaques, tal vegada açò estaria més
clar, i no hauríem hagut de desembullar-ho. A vostè, Sr. Tur, li molestava l’ús de la
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paraula subvenció. Aquesta paraula la he llegit jo, també, textualment, a l’informe de
l’interventor: “Concedint al nostre concessionari una subvenció a l’explotació per
1.895.223 euros, unes factures dels anys 2005, 2006, 2007 no reconegudes amb
anterioritat, per correspondre a obres realitzades sense complir els requisits legals per
a la seva acceptació”. Més endavant, el mateix informe —també el llegiré de forma
saltejada, ja que sembla que és el correcte— diu: “No podran adquirir-se compromisos de
despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de
despeses, i són nuls de ple dret els acords i resolucions, actes administratius”. Significa
que, si nosaltres teníem un pressupost per x i ens demanen x més10, si aquests x més
10, a més, no estan justificats, doncs bé, com els hem de pagar? Segons l’interventor, no
estan justificats. Jo, repetesc, m’estic remetent a les dades que ens han fet arribar; així
idò, si vostè, Sr. Tur, diu que estem pagant unes factures que són cent per cent legals,
tal vegada Intervenció i el responsable de Serveis Econòmics no haguessin dit el
contrari, tal vegada és que estan fent malament la seva feina; o tal vegada és que jo no
sé llegir; o tal vegada estan intentant insultar la nostra intel·ligència; perquè realment no
ho entenc, és a dir, em sorprèn. Quant al tema tarifari, no hi vull entrar una altra vegada,
perquè entenc que ho discutirem a posteriori, però vostè, Sr. Tur, diu que és tot d’acord
amb la legalitat; ara bé, segons els informes, no tot és d’acord amb la legalitat. El Sr.
interventor està dient que açò va en contra de la Llei reguladora de les hisendes locals;
bé, per açò tenim tècnics. Repetesc: nosaltres creiem que s’ha que cercar una solució,
creiem que s’han de pagar les factures, creiem que s’ha d’arribar a un enteniment; però el
que no podem fer és tancar els ulls, posar una estora damunt un problema, pagar i aquí
no ha passat res. Entenem que ho hem de resoldre de la forma legal.
SR. BOTELLA DEL PP: Saben que jo no som molt partidari de llegir les intervencions,
però sempre donen un caire de seguretat i eviten males interpretacions. El que jo he dit,
Sr. Tur, ha sigut: “Algú pot creure que, en una situació com l’actual, amb tot el que ha
caigut, amb el que s’ha exigit, s’exigeix i s’ha d’exigir en raó i justícia als administradors
públics, i tenint en compte el que és públic i conegut, com són els vincles de l’actual
Hidrobal, antiga Sorea, amb les empreses Aigües de Barcelona i PSC, que una situació
com aquesta pugui quedar enterrada?”. Jo dic el que és públic i notori. Açò és molt fàcil.
Vagi a l’hemeroteca i trobarà infinitat de notícies damunt aquest tema, Sr. Tur. Jo sé
que vostès van propiciar la memòria històrica, però la memòria històrica o l’empram tots
o no acceptam llacunes quan interessen coses que no ens convenen. Vagi a
l’hemeroteca, Sr. Tur, i veurà com és públic i conegut que hi havia aquesta
problemàtica; simplement, per tant, jo no aniré a la Fiscalia. No passi pena per aquest
tema. Més enllà, m’acusa o ens diu per què no vam anar nosaltres a posar una denúncia.
Jo he fet el meu llistat d’actuacions, com vostè ha fet el seu, Sr. Tur, i, després de
desgranar el que s’ha fet, li dic: les conclusions de les mateixes i els criteris dels Serveis
Jurídics i Econòmics, principalment d’Intervenció, ens deixen clar i patent que era
impossible avançar en la resolució d’aquest tema conforme a les reiterades demandes de
l’empresa Hidrobal. Cosa que vostè, Sr. Tur, em confirma quan diu quem damunt les
aspiracions d’Hidrobalm vostè les ha aconseguit davallar, perquè hem de fer públic i notori
aquí, també, que el mode de negociació de les grans empreses és l’abraçada de l’ós; és a
dir, jo puig per elevació les meves expectatives, que ja sé que després davallaré, i de
pujar a 120 em conformaré amb 80, que és molt més del 50 que, tal vegada, hauríem de
pagar; i serà o no serà oportú, i ho podrem discutir, que no ho haurem de fer ni vostè, Sr.
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Tur, ni jo, ho hauran de fer els tècnics; i aquí és on tenim el problema: que els informes
tècnics, i açò sí que m’ho haurà de reconèixer, no són els que vostè diu. Podem estar
aquí discutint hores, però llegirem: informe d’Intervenció, és a dir, dels Serveis Tècnics
municipals, també saltejat, com deia el Sr. Spitzer: número 1: Soterrament, telefonia i
pavimentació, no s’aporta l’acta de recepció. Números 2 i 3: les actes d’obres no estan
signades de conformitat pel director d’obra. Número 4: no figura la signatura de
conformitat del director d’obra. Número 8: no hi ha acta de recepció. És indiferent,
perquè, al cap i a la fi, el que jo li he dit, Sr. Tur, i també està dit, i ho reiter, és que, per
suposat, que sí que l’Ajuntament ha de pagar el que li pertoca, clar que sí, només faltaria.
El problema és quan ho ha de pagar, com ho ha de pagar, i si ho ha de fer bé; i nosaltres
vam arribar a la conclusió, perquè els Serveis Econòmics així ens ho deien, que era
impossible disposar d’informes d’Intervenció positius per poder tirar endavant aquest
tema. Açò va passar ja a les tres quartes parts del mandat, certament que sí, i és cert
que jo vaig intentar negociar, no me n’amag; però també és cert, Sr. Tur, que vostè
venia a aquestes reunions i n’estava plenament assabentat. Cosa que no han fet
vostès, que ens han portat el plat fet, amb la qual cosa, si ja és greu de per si, ho és
molt més quan vostès s’han omplert la boca, com és habitual, de transparència, de
participació i de tot el que li vulguem dir; per tant, jo reiter que, si tan segurs estem, és
més bo de fer que tot açò. Jo li vull recordar un cas, Sr. Tur, que, a més a més, estic
segur que la Sra. Juanola també coneixerà. És un cas, potser, d’ordre menor, però
també amb una gran empresa, que és Telefònica. Vam tenir un petit ensurt, aquí, amb
una problemàtica de telefonia, i un servidor va negociar amb aquesta empresa i ja
estàvem, també, al final del mandat; i davant actituds prepotents i coercitives de
l’empresa, jo els vaig dir: “Mirin, jo els faig una proposta: facem un kit-kat. Deixem aquest
tema entre parèntesi, el negociarem o el durem on l’haguem de dur, i mantinguem la resta
de relacions que pertoquen, amb tot el que pertoqui i correspongui”; i així ho vam fer.
Vostès facin exactament igual, si volen. Amb una diferència important, Sr. Tur: l’objecció
d’Intervenció. Per tant, jo reiter i els torn a demanar que deixin aquest tema damunt la
taula, encara que entenc que, per a vostès, açò seria frustrant; sé que no ho faran, però
no es preocupi, Sr. Tur. Consider que és escandalós que nosaltres arribem a aquest
acord d’enginyeria financera de tot el que vostè, Sr. Tur, ha anunciat per intentar esborrar
tota una època. Jo ho lament, però no ho puc compartir; crec —i ho reiter— que el jutjat
seria el lloc adequat per clarificar-ho, i açò no vol dir que estigui en contra de la concessió.
Sempre he estat disposat a externalitzar. Li he donat suport, Sr. Tur, i ho faré en un
proper punt de l’ordre del dia que hi ha, perquè crec en la gestió via concessió, cosa en la
qual vostès no creien tant, perquè, curiosament —ho vull recordar aquí—, el programa
electoral d’Ara Maó dèia: estudiarem la rescissió i recuperació del servei d’aigua i
sanejament; i avui és una magnífica ocasió per donar-hi compliment. Sembla ser que ha
quedat aparcat, o va ser, doncs, un canvi d’opinió. És el seu criteri, i no hi ha res a dir. En
tot cas, reiter: si volem estar tranquils, no deixem aquest tema forçat, tancat en fals, anem
de la mà amb aquest tema als jutjats i, si vol, Sr. Tur, podem parlar després del tema de
tarifes i de tota la seva política d’aigua mediambiental. Atès que, si no ho feim així,
establim un precedent i un greuge comparatiu davant la ciutadania que, per a nosaltres,
és inadmissible, i, per tant, no ho podem acceptar, i, a més a més, perquè ja li ho anuncio,
Sr. Tur, el tema no quedarà aturat, perquè nosaltres interposarem un recurs de reposició
a l’addenda, presentarem al·legacions a la modificació de l’ordenança i, si és precís,
emprarem la via judicial iniciant un contenciós administratiu davant aquesta part.
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SRA. ALCALDESSA: Hem d’anar tancant aquest tema. Realment, Sr. Botella, té una gran
capacitat d’oratòria i una gran capacitat de confondre la gent. Nosaltres —els dos grups
que integram l’equip de govern— hem vingut aquí a gestionar i a resoldre problemes, no
hem vingut a perdre el temps, ni a figurar. Certament, el Sr. Tur ha defensat aquest tema
perquè és, precisament, qui coneix la situació; i, per açò, jo li vaig demanar que ho
defensés ell, perquè és qui ho podia defensar millor, perquè nosaltres no funcionem amb
imposicions, nosaltres arribem a acords, parlem i ens posem d’acord sense cap problema.
Aquesta era una situació coneguda que s’arrossegava des de feia molt de temps i que
vostès van ser incapaços de resoldre, les tres quartes parts del temps no ho van resoldre.
Nosaltres ho resoldrem, perquè nosaltres hem vingut a resoldre problemes. No venim a
figurar, ni venim a passar el temps, ni venim a fer slow, ni venim a fer res de tot açò que a
vostè li agrada molt dir, Sr. Botella; i les acusacions que ha fet, efectivament, són molt
greus, i, si realment pensa que hi ha algun senyal d’il·legalitat, per favor, com ha dit el
meu company, vagi a la Fiscalia i ho denunciï. Crec, sincerament, que el PP no és un
partit que estigui en condicions de donar exemple, no és un partit que estigui acreditat per
donar lliçons a ningú; ni de transparència, ni de funcionament, ni d’honradesa a les
administracions, perquè, desgraciadament, tenim massa exemples que no hem tret mai,
però que tothom sap, i crec, sincerament, que no estan acreditats per poder fer aquesta
crítica. Ho crec sincerament. La nostra prioritat és fer feina d’una altra manera, i durant tot
aquest temps hem intentat mantenir-nos en un discurs elegant i no treure acusacions.
Costa moltíssim. N’hem trobades moltes, de coses, i no hem dit res mai, perquè no ens
sembla bé; però, com li dic, Sr. Botella, crec que el PP no està acreditat per fer aquest
tipus d’intervencions; però si té alguna acusació concreta, hi vagi i ho denunciï. Només
per clarificar —de cara, sobretot, als ciutadans que ens escolten—, perquè s’han dit
moltíssimes coses; jo crec que moltes s’han aclarit. Convid, reiter la proposta quant al fet
que els ciutadans consultin l’expedient, que vénguin i se’l mirin. Com dic, nosaltres hem
vingut a resoldre problemes. L’informe del cap dels Serveis Econòmics plantejava dos
escenaris; dos, no un, com diu l’altre informe. Dos escenaris; un era de negació de les
pretensions que s’havien de dirimir per via judicial; era una opció; i l’altre era el d’acordar
una pujada, que va passar del 41,37% al 10,30%, i després explicarem per què,
compensant les obres executades, no subvenció, evitant així la via judicial. Aquesta era
una de les dues opcions. El nostre objectiu és solucionar problemes i tancar temes.
Temes que, per desgràcia, no hauríem d’estar parlant si vostès l’haguessin tancat. Dit
açò, passarem a votació d’aquesta addenda, que intenta solucionar una situació històrica
de desequilibri d’una manera —diria jo— tot el satisfactòria que ha estat possible.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
5. Modificació de l'Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa de
prestació
del
servei
municipal
d'aigües
potables,
nous
subministraments i expansió de les xarxes (Exp. E03192016000002)
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Modificar l'article 7 de l'ordenança, incrementant-ne les tarifes vigents, i aprovar les
relacionades:
Quotes de servei
Tarifa normal
Ús domèstic
Ús industrial
Serveis
Tarifes subministrament
Ús domèstic
Fins a 5 m3 per trimestre (€/m3)
Més de 5 i fins a 15 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 15 i fins a 50 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 50 i fins a 100 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 100 m3 per trimestre (€/m3)
Ús industrial
Fins a 5 m3 per trimestre (€/m3)
Més de 5 i fins a 50 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 50 m3per trimestre (€/m3)
Serveis
Fins a 5 m3 per trimestre (€/m3)
Més de 5 i fins a 15 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 15 i fins a 50 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 50 i fins a 100 m3 per trimestre
(€/m3)
Més de 100 m3 per trimestre (€/m3)

€/ m3
1,34
2
1,61
€/ m3
0,2657
0,7395
1,1438
1,6453
2,5477
0,701
1,0932
1,4443
0,5314
0,7395
1,1438
1,5253
2,0028

Modificar l'article 8.4 de l'ordenança i aprovar una nova tarifa incrementada respecte a la
vigent per a nous subministraments.
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Drets de connexió per a noves escomeses
Alta abonat per comptador
70 €/abonat
La present modificació d'ordenança començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la
seva publicació definitiva en el BOIB, de conformitat amb el que disposa l'art. 107 de
l'L7/85, RBRL, i l'art. 17 de l'RDLl 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres volíem desvincular aquest debat de l’anterior, perquè,
precisament, consideram que el tema de les tarifes és un tema prou important com per
fer-hi feina d’una manera a part del que era el tema anterior, que era un tema,
efectivament, molt greu i que esperam que estigui en vies de solució; sobretot, perquè la
directiva marc de l’aigua, la normativa europea, està dient que hi ha un incompliment en
un dels objectius que marca aquesta directiva, i que recull el Pla d’acció ambiental de
Maó, que és que les tarifes han de cobrir els costos del cicle de l’aigua. Nosaltres ens
hem trobat, a l’entrada d’aquesta nova responsabilitat, una situació —quant a l’aigua—
terrible, difícil, de contaminació per nitrats, que nosaltres hem abordat, també, d’una
manera conflictiva, perquè és molt més fàcil amagar el cap davall l’ala i no prendre
decisions. Nosaltres vam prendre la decisió quant a la qual, a més a més, estàvem
obligats, com ho estaven vostès en l’anterior legislatura, d’informar els ciutadans. Com
dic, la situació que ens hem trobat de l’aigua és una situació molt difícil. El Pla d’acció
ambiental de Maó així ho demostra, en tota l’anàlisi de quina és la situació, en aquests
moments, de l’estat dels aqüífers i de la contaminació per nitrats. La directiva marca una
de les accions obligatòries, la reducció de consum per aconseguir minimitzar i anar
solucionant aquest problema, juntament amb moltes altres que també ja hem començat a
abordar. Tenim una normativa de plans d’emergència de sequera del Govern Balear,
perquè aquest estiu hem estat ja en una situació d’emergència i de sequera en altres illes
i de prealerta a Menorca; després parlarem del Pla de sequera —que entrarà en aquest
Ple per la via d’urgència—; el nostre objectiu és la millora de la gestió de l’aigua a partir
del fet d’establir totes aquelles mesures que siguin necessàries per aconseguir la
resolució d’aquest problema, que té un temps lent, perquè estem arrossegant, des de fa
20 anys, una situació que no s’ha abordat fins al dia d’avui i que nosaltres consideram que
ja no es pot prorrogar més; per tant, aquest és l’objectiu d’aquesta proposta de
modificació de tarifes, que —després de l’anàlisi de la situació al nostre municipi— ens
diu que la majoria dels consumidors se situen entre el segon i el tercer tram; recordem
que es proposa el 50% de descompte en el primer tram, que és el que entra l’aigua
bàsica per a consum humà; segon tram: la majoria de famílies se situen en el segon tram;
no es toca. El tercer tram, que és el que tenen moltes de les famílies que, tal vegada,
tenen més membres convivint a un mateix domicili, és el que es puja un 10%; per tant, els
trams que sí es pugen són el tercer, el quart i el quint; el quart i el quint fan referència als
grans consumidors. El nostre objectiu és que, d’aquesta manera, els grans consumidors
siguin de cada vegada més conscients que és necessari trobar sistemes més eficients en
l’ús i, sobretot, en l’estalvi d’aigua; el que es pretén és un canvi en la mentalitat de la
gestió d’aquest recurs. Nosaltres hem fet una simulació damunt els consums mitjans. Dir
que, en el pitjor dels casos, en el tercer tram, que és allà on es puja el 10%, que és allà on
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se pot situar una part de població de famílies, la pujada ve a ser de 3 euros per trimestre;
i, en molts de casos, el que hi ha és una disminució a partir del 50% que es baixa el
primer tram; per tant, consideram que és un reajustament de les tarifes que és just i que
és necessari, sobretot perquè, ambientalment, no ens podem permetre el luxe de seguir
aquesta dinàmica de baixada de nivells dels aqüífers; i, per tant, és un tema que creiem,
juntament amb altres mesures, que s’ha d’abordar. El tema de la reutilització, de la
recollida de pluvials, de l’aprofitament dels aljubs, del qual s’ha parlat abans, està també
damunt la taula, i, de fet, ja hi ha projectes i temes que estan funcionant, com la
reutilització de l’albjub de Santiago; l’aljub que tenim a ses Rodees, que no ha funcionat
mai, també s’està revisant en aquests moments; així mateix, s’està demandant, estudiant i
pressionant per poder tenir la depuració terciària a la depuradora de Maó-es Castell. És
un conjunt de mesures les que faran que, tal vegada, puguem ser capaços de donar la
volta a aquesta situació, que és dramàtica; aquests dies, que ha plogut molt, sembla que
es pot minimitzar la preocupació, però, realment, la dinàmica és a la baixa, i estem anant
cap a un període de sequera que ens obligarà a ser molt més conscients d’aquesta
situació; per tant, com dic, nosaltres desvinculàvem i volíem desvincular aquest debat,
perquè, encara que no hi hagués hagut el punt anterior, nosaltres haguéssim dut,
igualment, la revisió de les tarifes, perquè l’objectiu és acostumar el ciutadà a ser cada
vegada més conscient de l’ús que en fa, d’aquest recurs tan escàs com és l’aigua.
SR. SPITZER DE C. Me: He parlat un poc, en la meva intervenció anterior, sobre aquest
tema. En primer lloc, la Sra. alcaldessa ara ens acaba de dir que hi havia indicis sobre el
tema del terciari. M’alegra. De totes maneres, igual que ho comentava l’altre dia amb el
Sr. Muñoz a la Comissió, si hi ha voluntat d’instal·lar un terciari, s’han de prendre tota una
sèrie de mesures; per si no ho sabien, es necessita un període mínim d’un any de tenir
lectures amb certs paràmetres, per saber quines necessitats tècniques té aquest terciari
per a aquesta determinada depuradora; per tant, si tenim intenció de veure com hem de
fer el terciari, doncs, el primer pas es prendre les mesures adients. Que jo sàpiga, no s’ha
fet; almenys fins fa dues setmanes, que és quan jo em vaig informar, no s’havia fet. Quant
al fet que l’increment sobre els grans consumidors és una mesura desincentivadora,
evidentment, hi estem d’acord. Igual que els deia l’altre dia, a mi, per se, la pujada de
tarifes no em sembla malament, em sembla bé. Hem de tenir un sistema que se sostengui
tot sol; evidentment, no podem tenir un cost que valgui més que l’ingrés. Si aquest és el
problema, em sembla molt bé, però que se’ns digui que és per desincentivar el consum, i
totes aquelles altres opcions, que són de les que hauríem d’estar parlant des del primer
dia, encara no estan damunt la taula, doncs, sincerament, açò d’educar amb la vara,
doncs, em sembla un poc antic. En relació als punts que comentava abans —
d’alternatives—, nosaltres hem de donar exemple. Només faltaria que no utilitzéssim els
nostres aljubs; només faltaria que no donéssim exemple amb el rec dels carrers, per
descomptat; però el que hem de fer és encarregar-nos que aquests grans consumidors
segueixin el nostre exemple. Subvencions, incentivacions. Hi ha moltes coses per fer.
Pujar les tarifes, d’acord, però facem un marc general; i, repetesc, jo no m’opòs a la
pujada de tarifes, però em sorprèn que es vengui com un punt en pro de la sostenibilitat;
queda molt bé, mediàticament, però la realitat és que açò ha vingut donat després d’una
petició d’Hidrobal; vostè, Sra. alcaldessa, diu que igualment estaríem avui parlant d’açò,
però jo en tenc dubtes. Repetesc: nosaltres no estem en contra, l’únic que és sospitós és
la coincidència en el temps, després de la petició d’Hidrobal; que, a més a més,
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coincidesqui amb les nostres pretensions ecològiques o ecologistes, amb les quals estic
cent per cent d’acord?; doncs, bé, benvingut sigui; però, tal vegada, la raó principal és
cobrir les expectatives de l’empresa que ens està apretant.
SR. BOTELLA DEL PP: Efectivament, quan la Sra. Juanola va arribar a aquest
Ajuntament va trobar una greu situació, amb el tema de la sequera i de l’aigua; altres vam
trobar una greu situació econòmica o de gestió, i cadascú troba el que troba, quan arriba
a l’Alcaldia. Confii que la sequera no sigui també culpa del PP, perquè, després de tot el
que ha dit, potser sí. En tot cas, li agraesc la franquesa, Sra. alcaldessa. Em sembla bé
que hagi intentat separar —i era l’assenyat, vertaderament— la pujada de tarifes del que
és l’addenda i, a més, així hem pogut visualitzar la vessant del Sr. Tur resolent temes i la
vessant de la Sra. Juanola, amb la seva acció damunt l’aigua, que tant l’entusiasma i que
l’honra, però tenim dos problemes: un de fonamental, i és que, per molt que ho vulguin
diferenciar, els informes tècnics diuen que la justificació de l’increment de tarifes és per
repercutir els 500.000 euros de l’addenda a tarifes; i, per tant, és el que és. La pregunta
meva és: i si, a la llarga, aquesta addenda, la qual, repetesc, nosaltres durem als
tribunals, si fa falta, resulta il·legal...; què passarà amb les tarifes? Per tant, nosaltres
hauríem estat molt més d’acord si vostès haguessin presentat una pujada, diguem-ho
clarament, ideològica, que és la realitat d’açò. Llavors ho haguéssim discutit i haguéssim
vist si ens hi trobàvem o no ens hi trobàvem; però, per damunt de tot açò, hi ha un
problema molt més greu; per açò presentarem les corresponents al·legacions i arribarem
on haguem d’arribar. Com podem incrementar unes tarifes d’un servei que no és el que
regula l’ordenança municipal?; perquè tenim una ordenança municipal de
subministrament d’aigua potable i nosaltres estem, i ens consider a tots responsables,
subministrant a la població aigua no apta per al consum humà , segons carta famosa de
principis d’estiu de l’empresa Hidrobal, de la qual l’alcaldessa en va prendre accions, quan
la vam apretar un poc en el Ple, i que estic convençut que va ser una mesura més de
negociació o de pressió per part de l’empresa. Anem a ser francs. No crec, legalment,
que ho puguem fer. Aquesta és la realitat; és a dir, com podem —si no estem complint el
servei del que pertoca— incrementar les tarifes? Podríem plantejar-nos-ho. Ja veurem, en
el moment oportú, què diuen els Serveis Jurídics, o quan els ciutadans es comencin a
mobilitzar; i, tal vegada, ens trobarem una recollida de signatures demanant i exigint
alguna cosa, perquè el Sr. Tur ho ha dit clarament, i aquí ve massa bé l’exemple. Sant
Climent, problemàtica molt greu de subministrament d’aigua. Cost de 500.000 euros de
bótes que es duen a Sant Climent. Jo no veig, amb molt bon criteri, que haguem repercutit
els 500.000 euros als ciutadans de Sant Climent, i l’Ajuntament els va garantir el
subministrament. De la mateixa manera, devem haver de garantir el subministrament
d’aigua apta per al consum humà a tots els ciutadans de Maó, i no ho estem fent; és a dir,
que ens estem posant en un bucle de difícil solució, moral i jurídica. Podríem discutir
sobre l’increment de tarifes proposat per l’equip de govern quant al primer, segon i tercer
tram, i la penalització als grans consumidors. Mirin: a mi, em sembla perfecte que es
davalli el primer tram i que reduiguem o mantinguem el segon i tercer, però el tema de les
penalitzacions, crec que no, perquè demostra clarament que aquí hi ha un càstig ideològic
a certes persones; i els grans consumidors, al final, siguin els qui siguin, repercuteixen els
seus costos a tota la ciutadania que fa ús dels seus serveis, ja siguin fàbriques, serveis,
hosteleria, etc. Per tant, estem repercutint damunt tot Maó aquests costos; i, com molt bé
ha dit el Sr. Spitzer, el fet que ‘la lletra amb sang entra’, ja no. Vostès sempre deien que
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s’ha d’educar, no sancionar, no penalitzar; i aquesta vegada veig que sembla ser que
opten pel més fàcil, que és intentar penalitzar i veure, així, què passa. En tot cas, vostè,
Sra. Juanola, ha relatat una sèrie de mesures que poden ser interessants; vostè, Sra.
Juanola, sol dir que, a base de petits grans d’arena, d’anar arrossegant petites coses,
doncs, van fent camí, perquè les circumstàncies són les que són. Açò és un tema que em
preocupa moltíssim. L’altre dia, a la presentació pública de pressupostos, ho va tornar a
dir, i me’n vaig anar molt preocupat, perquè és un poc la sensació de conformisme envers
la nostra ciutat, quan el que hem de tenir és un Ajuntament i una Alcaldia que siguin líders
i que siguin capdavanters; i tal vegada hauria estat bé que hagués estat líder per
aconseguir que, al Parlament, la famosa esmena que havia presentat el PP —i després
PODEMOS— per arreglar la depuradora de Maó-es Castell, per 1.900.000 euros, hagués
tirat endavant en els pressupostos, i no com ha quedat, és a dir, diluïda dins tot Menorca;
per tant, açò és un entrebanc més quant als interessos dels maonesos i dels ciutadans
des Castell. Així, idò, li ho reiter, Sra. alcaldessa. Estem receptius a mesures d’estalvi
d’aigua. No som responsables, per molt que vostès ens ho vulguin dir, de certes
situacions, i no els votarem a favor d’un increment de tarifes sobre un servei en el qual
l’Ajuntament està incomplint, en aquest moment, la legislació i la seva pròpia ordenança;
crec que, encara que només fos per un sentiment de dignitat i de vergonya pròpia, no ens
podem atrevir —i ho dic clarament— a presentar a la ciutadania un increment de tarifes
amb una situació tan greu, com vostè mateixa ha dit, Sra. alcaldessa, quant al tema de
subministrament d’aigua al poble. Se’n pot parlar, i hi ha moltes altres coses a fer abans
que aquesta; i, òbviament, entretant, no penalitzar i educar, com vostè diu, Sra.
alcaldessa.
SRA. ALCALDESSA: Jo discrep. Jo crec que més que mai hem de fer coses i hem de
començar. Nosaltres ja hem començat. Hem recuperat un aljub. N’estem recuperant un
altre. Estem analitzant tots els safareigs que hi ha que es puguin reutilitzar. Tenim ja
encarregada una font pública amb tractament d’osmosi, perquè els ciutadans puguin tenir
subministrament d’aigua sense nitrats. La primera. Tenim l’objectiu de fer-ne quatre.
Tenim l’objectiu de cercar un sistema eficient per desnitrificar l’aigua d’un dels grans
dipòsits de Maó, per diluir la resta de l’aigua, perquè desnitrificar tota l’aigua de la xarxa
és inviable econòmicament i tampoc no és necessari. Hem de recordar que l’aigua té
contaminació de nitrats i és cert que no és culpa seva, Sr. Botella, però també és cert que
vostès no ho van dir, ni ho van fer saber, i és una obligació legal fer-ho saber, comunicarho a la ciutadania. Ho va dir Hidrobal, perquè nosaltres vam donar l’ordre que es digués,
cosa que no va passar en aquests darrers quatre anys. Com dic, no és culpa seva, és una
situació que arrossegam de fa molts d’anys, però que hem de començar a abordar; i
amagar el cap davall l’ala no serveix de res. Hem de prendre mesures, i vostès no en van
prendre cap ni una; ni tarifes, ni aljubs, ni res; cap ni una. Nosaltres no volem castigar
ningú; el que sí volem és que la gent que fa un mal ús de l’aigua ha de ser conscient que
la tindrà més cara; i, així i tot, estem parlant de quantitats irrisòries, a escala de butxaca,
perquè els grans consumidors —que n’hi ha uns quants, però no tants— són molt
concrets. Es poden comptar i hi ha estudis fets. Els rebuts cada tres mesos els poden
pujar 40 euros. Tenim un simulador. Ho dic per a qui li interessi veure un poc quina serà
l’evolució dels seus rebuts. Tenim un simulador amb aquests canvis de tarifes, i ho poden
comprovar si estan interessats a emprar-lo; i veuran que, realment, a escala de ciutadà
—personal, particular— pràcticament no té cap incidència; en canvi, sí que en té en
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aquelles persones que en facin un mal ús. Jo crec que açò és educatiu i que és una
manera que la gent sigui de cada vegada més conscient, però açò amb totes les altres
coses que ja tenim i hem posat en marxa. Li vull recordar que vostè, Sr. Botella, té un
batle del seu partit, as Castell, amb el qual compartim la preocupació de la depuració
terciària, que tampoc ha estat capaç de liderar aquest tema; per tant, no sé a què ve
aquesta reflexió. Realment és molt difícil aconseguir que el Govern Balear tengui en
compte les reivindicacions de Menorca, perquè, per sort per a nosaltres, tenim encara una
situació molt millor que la que tenen les altres illes; llavors, açò, a vegades, ens perjudica;
i dic per sort perquè açò vol dir que ho hem fet millor, però seguirem cercant aquesta
possibilitat, perquè creiem que és inevitable que ho tirem endavant. Sr. Spitzer, vostè deia
açò de les pujades sense un marc general. Hi ha una directiva marc de l’aigua europea —
la tenim aquí, ho pot consultar— que ralla de moltes mesures a aplicar; i una de les
tantes és la pujada de tarifes i que les tarifes assumeixin els costos integrals de tot el cicle
de l’aigua, i açò no ho estem fent; l’aigua, i em sap greu, pot dur molta polèmica, però és
molt barata. És un bé escàs, i és molt barata. La directiva de l’aigua l’estem incomplint
sistemàticament. Tenim un Pla d’acció ambiental de Maó, actualitzat ara fa tres mesos,
que és un marc, també, per a aquesta línia d’acció. Tenim un Pla de sequera, que
l’aprovarem, si tot va bé, d’aquí uns moments, que precisament també marca totes
aquestes accions com a eines imprescindibles per lluitar contra totes aquestes situacions
que tenim damunt cada una de les nostres illes; per tant, el marc general, des d’Europa,
passant pel Govern Balear, fins a Menorca, fins a Maó, el tenim i el que hem de fer és
començar-lo a aplicar. Que no és popular, certament. Que es pot fer molta demagògia,
també. Que creiem que funcionarà i que servirà perquè la gent sigui de cada vegada més
conscient, també. Tot açò amb una acció educativa que, sí, efectivament, Sr. Botella, ens
agrada molt dir-ho, perquè creiem en l’educació dels ciutadans i creiem que els ciutadans
han d’assumir aquest paper actiu que no s’ha de deixar només als partits polítics. Una
petita cosa que se m’havia oblidat. Com que a vostès els agrada molt recordar-nos el
programa d’Ara Maó, dir-los que en el programa d’ Ara Maó dúiem l’augment de tarifes
per evitar els grans consums malbaratadors.
SR. SPITZER DE C. Me: Primer deia vostè, Sra. Juanola, que els grans consumidors —
ha dit o m’ha semblat entendre— en fan mal ús. Jo crec entendre que un gran
consumidor no sempre té per què estar fent un mal ús de l’aigua; crec que, en aquest cas,
si estiguéssim parlant que vostès penalitzaran quan hi ha una fuga o quan hi ha un mal ús
de l’aigua, açò ho veuria comprensible. El fet de penalitzar per consumir, açò ho entenc
menys. De totes maneres, repetesc el mateix que he dit abans, quan he comentat el tema
de la pujada de tarifes: no estic per se en contra de la pujada de tarifes; entenc que s’ha
de racionalitzar el cost i el valor, simplement, i aquí he de donar tota la raó al Sr. Botella;
tal vegada no és el millor moment per pujar les tarifes quan la gent no pot beure de
l’aixeta a casa. Vostè, Sra. alcaldessa, diu que li agrada educar la ciutadania, que estan
baixant les tarifes i que només les estan pujant a un sector; no sé quin és el missatge, és
un poc confús. Educar em sembla bé, igual que totes les mesures de les quals crec que
hauríem d’estar parlant; però, en aquest cas, crec que només s’està educant un sector.
Amb açò no vull dir que estigui a favor de la pujada de tarifes als primers trams. Quant al
fet que hi ha plans marc europeus, sí, per descomptat, perfecte; i per què no ho hem fet
abans; o per què no ho feim en dos mesos; per què no intentam parlar ara del problema
real, que és el dels nitrats? Vostè, Sra. alcaldessa, ha dit que posarem una font amb una
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màquina d’osmosi; perfecte!, em sembla molt bé. Diu vostè, Sra. alcaldessa, que no es
poden dissoldre els nitrats en els aqüífers. No és cert. Segons tots els tècnics, hi ha
solucions. El terciari és una manera. Estem tirant tones, tones i tones d’aigua a la mar
depurada. Hauríem de tenir un terciari que és del qual hauríem d’estar parlant avui, en lloc
d’estar perdent el temps de si posam una font d’osmosi, i realment diluir el nivell de nitrats.
Em semblaria perfecte que estiguéssim parlant d’açò, però estem parlant de pujar tarifes
com a vara d’ensenyar; no estem en contra de la pujada de tarifes, però crec que no és el
moment de fer-ho, perquè no estem donant un servei de qualitat; i, realment, és
completament insalubre el que s’està fent; i, per molt que sigui la voluntat educadora, jo
he trobat a faltar altres tipus de debats, abans del de la pujada de tarifes.
SR. BOTELLA DEL PP: Efectivament, és una llàstima que vostès, quant al compliment
del seu programa electoral, canviïn d’opinió —que estan en el seu dret de fer-ho— quant
al fet de rescatar la concessió; en canvi, no la canvien quant a una pujada de tarifes, que
és el que afectarà més els ciutadans; en tot cas, jo, repetesc, crec que aquesta pujada,
vertaderament, és una pujada ideològica que, a més a més, du al darrere un càstig a
grans consumidors, que, com molt bé ha dit el Sr. Spitzer, no significa que en facin un mal
ús, sinó que consumeixen molt, perquè, tal vegada, tenen uns serveis. Nosaltres
mateixos —vostè, Sra. alcaldessa, ho va dir en comissió— som uns dels grans
consumidors, la mateixa Administració; i quin exemple estem donant? Aquest senyor
d’allà va dir: ‘La força de la paraula sona; la de l’exemple, trona’. Quin exemple estem
donant?; com estem tronant nosaltres davant la ciutadania, quan l’únic que feim és
acordar mesures de càstig, de penalització, que no eduquen i que, a més a més, són
sectàries cap a determinades activitats comercials? A vostè, Sra. alcaldessa, segur que li
sembla bé; a mi, no m’ho sembla; i, a més a més, em sembla —i ho dic clarament— una
immoralitat, falta d’ètica, pujar tarifes d’un servei que l’Ajuntament està incomplint amb la
ciutadania; i, per tant, com he anunciat abans, ho durem allà on pertoqui.
SRA. ALCALDESSA: Passarem a tancar el tema. Nosaltres hem de recordar que baixam
el 50% del primer tram, que són entre el 30 i el 40. És el tram que està calculat per a
l’aigua necessària per al consum humà. Aquest el baixam al 50%. La resta d’aigua es pot
seguir emprant exactament igual. No puja el tram en què hi ha la majoria de la població; i
l’altre puja un poc, però és igual. Repetesc: crec que és necessari. No crec, per res, que
la paraula immoral tengui res a veure. Nosaltres, en el nostre programa electoral,
efectivament, dúiem revisar el servei municipal d’aigües. Fa un any i mig, que l’estem
revisant. Un any i mig. Avaluar-ne l’eficiència, l’estat de conservació i explotació, la
tarificació progressiva, és el que estem fent; els nivells de consum, també els tenim.
Tenim dos estudis molt interessants, que va fer una tècnica externa, que estan a la seva
disposició, si els volen consultar. Els vam presentar a la reunió de l’Agenda Local 21, on,
per cert, vostès no van venir, precisament, per parlar d’aquest tema, que és molt greu. Els
nivells de consum d’usos d’aigua i estudiar la possibilitat de remunicipalitzar aquest servei.
No podem estudiar aquesta possibilitat amb la situació amb la qual ens hem trobat;
primer, l’hem de resoldre i, després, ho estudiarem; i seguim pensant que és una bona
idea, però primer hem d’aclarir la situació, perquè la situació era molt greu, i fa un any i
mig que hi estem treballant; i, per sort, en aquest moment, la podem tenir clarificada, per
després prendre altres tipus d’accions. Una petita cosa: parlam de tarifes aquí, i no parlam
d’altres temes, perquè les tarifes s’han de dur a Ple, a aprovació; les altres accions i
iniciatives que s’estan fent i que estan en marxa no es duen a Ple, però en podem parlar
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quan vulguin, perquè estan en marxa i s’està fent molt feina. Només duim aquesta aquí
perquè és l’única que és necessari que passi pel Ple.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 12 (6 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 9 (8 PP i 1 C.Me)
6. Modificació de la relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Maó
(Exp. SG2216CT0015)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Hisenda, s’acorda:
Modificar la vigent relació de llocs de feina, aprovada en la sessió realitzada el dia
18/12/2002 i puntualment modificada per acords plenaris adoptats en les sessions
realitzades els dies 11/12/2013, 24/01/2013, 27/04/2006, 16/12/2004, 27/11/2003,
25/09/2003 i 26/06/2003, mitjançant la incorporació de les variacions que es detallen a
l’informe de Recursos Humans de data 14/12/2016 i que resulten de l’esborrany
confeccionat pel tècnic d’Organització, i tenint en compte els suggeriments continguts a
l’esmentat informe de Recursos Humans de data 14/12/2016.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
SRA. ALCALDESSA: Aquest és un tema que nosaltres duim a Ple després que en els
darrers anys no s’hagués portat aquesta relació de llocs de feina a aprovació plenària. La
darrera modificació de la relació de llocs de feina aprovada pel Ple data de 2013. El que
es pretén amb aquesta modificació de la relació de llocs de feina és l’adequació de tots
els canvis que hi ha hagut, quant als llocs de feina, a la realitat d’aquests moments.
Simplement açò.
SR. SPITZER DE C.Me: Evidentment, creiem que tots els treballadors municipals han
d’estar reconeguts i han de tenir la categoria i les prestacions que corresponguin al seu
càrrec; per tant, entenem que açò és un exercici que s’ha de fer quantes vegades sigui
necessari, i hi estem completament a favor.
SRA. REYNÉS DEL PP: Com molt bé indica l’expedient, l’RPT data de l’any 2002, en què
va ser aprovada; ha tingut, des d’aquell moment, diferents modificacions, en els anys
2003, 2004, 2006 i la darrera, l’any 2013, amb el govern del Partit Popular.
Lamentablement —i en açò estic d’acord amb la Sra. Juanola—, no va ser possible
aprovar una nova modificació i actualització l’any 2014, perquè no vam comptar amb
l’acord de la Mesa de Negociació; tot i açò, ens satisfà veure que bona part de les tesis
que el Partit Popular defensava des del govern de l’Ajuntament —i que eren rebutjades
pels representants sindicals— ara compten amb el seu suport, amb els mateixos termes i
condicions, donant sortida a temes que eren reiteratius i que ara queden resolts, com,
entre d’altres, les reclassificacions dels llocs d’auxiliar administratiu a administratiu, o les
reclassificacions dels monitors esportius. També es contempla l’increment en dos nivells
dels tots els llocs de feina de la Policia Local. Un expedient que va ser iniciat a iniciativa
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del govern del Partit Popular a l’anterior mandat, atenent una de les diferents
reivindicacions del col·lectiu, i que va ser aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament
de fa uns mesos. Observam, també, que s’atén una petició del coordinador-responsable
de les Escoles Municipals, al qual, d’acord amb les seves reivindicacions, se li dóna la
qualificació de director i se l’equipara al lloc de tècnic de gestió de Serveis Generals. No
obstant, s’inclouen també a la modificació altres actuacions que, sense ser contràries als
criteris del Partit Popular, no corresponen tampoc a l’opinió del nostre grup, com va ser,
en el seu dia, la subrogació, per part de l’Ajuntament, de tot el personal de PUM, S.L., o
un cas sobre el qual volem expressar no el nostre rebuig, però sí la nostra cautela, com
és la redefinició d’un lloc d’advocat, que passa a denominar-se advocat-coordinador
jurídic, amb les mateixes retribucions que els directors de serveis i funcions de
coordinació de tots els serveis municipals i direcció del servei de Recursos Humans en
absència del seu titular. Cautela, atès que detectam la creació d’una superfigura a escala
de tot l’organigrama municipal. Figura amb la qual ja vam comptar fa molts d’anys —amb
major o menor fortuna— i una mostra més de poca transparència i de participació, com
deia, per no haver rebut cap informació sobre aquest tema que, per a nosaltres, és
important i que modificarà i condicionarà de forma important, també, tota l’estructura
municipal. La gestió dels treballadors municipals és una cosa que du directament l’equip
de govern, com no pot ser d’altra manera, i sobre el qual ni tan sols se’ns va acceptar, per
la seva part, a l’inici del mandat, com sí es va fer en el Consell Insular, el fet de poder
assistir, en qualitat d’oients, i està clar que sense veu i sense vot, a les comissions
paritàries i meses de negociació; i, com molt bé diu l’informe de l’interventor accidental,
l’efectivitat de l’RPT estarà condicionada a l’acceptació de l’annex pressupostari de
personal dins els pressupostos generals de l’Ajuntament. Pressupostos, com vostès bé
saben, que no van comptar, almenys a l’aprovació inicial, amb el suport del nostre grup
municipal. Així mateix, també ens resulta preocupant la divergència entre l’informe del
responsable de Recursos Humans i el del de Serveis Econòmics, cosa que, per
desgràcia, és bastant habitual i reiterativa, i que indica textualment: “l’informe de Recursos
Humans manca de concreció suficient per informar si realment hi ha o no hi ha un
increment al capítol I, i si s’ha de traslladar a una modificació de l’annex pressupostari”,
situació que el nostre grup ja va avançar en el debat de pressupostos. Així doncs,
conseqüentment amb aquesta situació, i en coherència amb la mateixa, el nostre grup
mantindrà una abstenció davant l’aprovació de l’RPT. Una abstenció positiva quant a
determinats punts, que ja he mencionat, que van ser iniciativa, en el seu dia, del Partit
Popular; i una prudent i cautelosa abstenció en la resta de punts, que són propis d’una
gestió directa i única de l’actual equip de govern, sense cap intervenció de la resta de
grups del consistori.
SRA. ALCALDESSA: Nosaltres sí que vam defensar i vam pensar que era just que els
treballadors de Promocions Urbanístiques de Maó, que eren treballadors que estaven fent
feina per a una societat de capital cent per cent municipal, passessin a formar part de la
plantilla de l’Ajuntament de Maó. Sí que crèiem que era just que l’Ajuntament absorbís
aquesta gent, en tost de deixar-los al carrer; i, per açò, els vam incorporar, i açò ens ha
permès alliberar personal a Urbanisme, per tal que pugui tenir altres funcions més de
coordinació. Hem de recordar als ciutadans que ens escolten que nosaltres vam
renunciar, per principis i per ideologia, als càrrecs de confiança en aquest Ajuntament, en
aquesta legislatura, i que açò ens ha permès pensar quins treballadors de la casa puguin
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tenir responsabilitats superiors, per fer una funció que és necessària i que nosaltres volem
que l’exerceixin els mateixos treballadors de la casa, amb les compensacions que facin
falta, perquè és de justícia, com deia el Sr. Spitzer. També vull recordar que cap
d’aquests canvis suposa un increment de capítol I, que es manté en el mateix nivell que
l’any passat; i, per tant, consideram que és una relació de llocs de treball que s’ajusta als
principis de sostenibilitat financera que ens marca la llei.
SRA. REYNÉS DEL PP: Només una puntualització. Nosaltres, com sap, Sra. alcaldessa,
vam votar a favor de l’absorció dels treballadors de PUM, S.L.; i no va ser aquest equip de
govern el que ho qüestionés, va ser la gent del carrer la que ho va qüestionar; i vull que
quedi molt clar; és a dir, els treballadors de PUM, S.L. van quedar incorporats a
l’Ajuntament, no passa res; però sí que, quan va sortir la notícia públicament, hi va haver
opinions quant al fet que, tal vegada, no era la manera correcta, perquè hi ha un sistema
de bosses, d’oposicions, però ja està. Només hem volgut que quedés reflectit a l’acta açò,
i ja està. Per a la resta, res més.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
ABSTENCIONS : 8 (PP)
7. Modificació i pròrroga del contracte amb Dornier, SA, per a la
concessió
del
sistema
àrea,
d’aparcament
limitat
(Exp.
SG5001X40004)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a
l’ordre del dia l’assumpte “Modificació i pròrroga del contracte amb Dornier, SA, per a la
concessió del sistema àrea, d’aparcament limitat” (Exp. SG5001X40004), consistent en
el fet que el termini d’aquest contracte acaba el dia 31 de desembre de 2016 i que la
seva prestació és satisfactòria;
que va ser aprovada per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació;
el Ple municipal, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Hisenda, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER. De conformitat amb el que disposa la clàusula 2a del plec de condicions
administratives del contracte, aprovar una pròrroga del contracte de concessió del
servei públic del sistema àrea durant un període de 5 anys, a comptar a partir del dia
01/01/2017 fins al dia 31/12/2021.
SEGON. De conformitat amb els art. 59, 101 i 163 de l’LCAP, la clàusula 5a de l’annex
I del plec de condicions administratives (condicions especifiques i tècniques), tenint en
compte els informes que consten a l’expedient, i l’escrit de l’empresa Dornier, SA, de
data 19/12/2016, APROVAR la modificació del contracte de la concessió de la gestió
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del servei públic del sistema àrea, adjudicat a l’empresa DORNIER, SA, amb NIF
A58369497, per acord del Ple municipal en sessió de data 20/12/2001, en el sentit
següent:
Modificar la relació de places d’estacionament regulat, per raons d’ordenació del
trànsit, sense dret a compensació per part del concessionari, de conformitat amb
l’establert a la clàusula 5a de l’annex I del plec de clàusules administratives
particulars que van regir la contractació inicial, que, a data 26/04/2012, era la
següent:
Isabel II
24
Rovellada de Dalt
24
Josep Mª Quadrado
43
J. A. Clavé
8
Plaça Esplanada
42
Cós de Gràcia
35
Sant Jordi
16
Ses Moreres
0
Sant Esteve – Miquel de Verí
58
Anuncivay
15
Infanta
7
Costa de ses Voltes
89
Plaça i carrer Bastió
11
S’Arraval
14
Sant Roc
12
Aparcam. camp Menorca a J.A. Clavé
52
Ramón y Cajal
37
Albert Camus
42
Av. Menorca
101
Carrer de Gràcia
36
Aparcament Vives Llull
84
Aparcament Vassallo
80
Aparcament es Freginal
118
Aparcament Sínia des Cuc
106
Aparcament Camí de ses Vinyes
92
Total places finals . . . . . . . 1146
Aquesta modificació consisteix en la supressió de 148 places als carrers: Isabel
II, Rovellada de Dalt, J.M. Quadrado, J.A. Clavé, plaça Esplanada, Cós de
Gràcia, Sant Jordi, Anuncivay, Infanta, costa de ses Voltes, plaça i carrer Bastió,
Sant Roc, Ramón y Cajal, Albert Camus, av. Menorca i carrer de Gràcia;
l’increment d’1 plaça a s’Arraval i la creació de 75 places a l’aparcament del
carrer Albert Camus, situat al costat de l’escola Sant Josep; així mateix, i pel que
fa als aparcaments gestionats per la concessionària, se suprimeixen 113 places
als aparcaments situats als carrers Vives Llull i camí de ses Vinyes, i
s’incrementen 71 places als aparcaments situats as Freginal i sa Sínia des Cuc.
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El resultat final d’aquesta modificació en el Sistema Àrea és el següent:
Isabel II
21
Rovellada de Dalt
19
Josep Mª Quadrado
42
J. A. Clavé
57
Plaça Esplanada
40
Cós de Gràcia
0
Sant Jordi
14
Sant Esteve
58
Anuncivay
0
Infanta
5
Costa de ses Voltes
75
Plaça i carrer Bastió
9
S’Arraval
15
Sant Roc
0
Ramón y Cajal
36
Albert Camus
40
Av. Menorca
53
Carrer de Gràcia
35
Aparcament Albert Camus
75
Aparcament Vives Llull
63
Aparcament Vassallo
80
Aparcament es Freginal
150
Aparcament Sínia des Cuc
145
Total places finals . . . . .. . . 1032
Incloure en la concessió l’opció de pagament de l’estacionament mitjançant telèfon
intel·ligent, tipus smartphone, amb la descàrrega de l’APP gratuïta TELPARK,
compatible amb tecnologia Android, iPhone i Windows Phone. De conformitat amb
la memòria presentada per la concessionària, l’estimació del cost anual d’aquest
nou sistema de pagament és de 5.106,54 euros; la inversió que haurà de realitzar
la concessionària per tal d’implantar aquest nou sistema de pagament no tindrà cap
cost per a l’Ajuntament.
El contractista haurà de posar-se en contacte amb la Unitat de Contractació per a la
formalització del contracte de modificació corresponent, conforme al que estableix l’art.
101.2 de l’LCAP.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
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SRA. ANTONIO DEL PSOE: Després de la lectura del dictamen per la Sra. Secretària,
crec que no hi ha molt més que explicar. El que proposem és prorrogar el contracte de la
concessió de la gestió del servei públic del sistema àrea a l’empresa Dornier, S.A. És un
contracte que és conegut per tots els que esteim aquí. Les condicions no pateixen
variacions substancials, però, aquesta proposta de pròrroga per cinc anys inclou, tal i com
han sentit, per una part, la relació actualitzada de les places regulades que van sofrint
variacions per raons d’ordenació de trànsit al llarg dels anys i, per altra banda, s’inclou,
açò sí que és un poc la novetat, l’opció de pagament mitjançant el telèfon mòbil amb
l’única intenció d’anar incorporant els avanços tecnològics als que esteim acostumats en
el nostre dia a dia. Açò és tot.
SR. SPITZER DE C.Me: Quant al primer punt jo, personalment, estic d’acord amb la
renovació, però és un tema que em preocupa, perquè —com molt bé deia el Sr. Botella
abans— l’home és l’únic animal que tropissa dues vegades amb la mateixa pedra; sembla
que nosaltres no n’aprenem. És el tercer contracte en què arribam a data límit de
renovació, a set dies de renovació, sense cap planificació de pla d’inversions, com va
passar amb el contracte de neteja. Vam haver d’aprovar un contracte d’urgència per a la
neteja de les escoletes. Tot per una manca de planificació. Repetesc que em sembla bé
la renovació. És un servei que funciona. Nosaltres votarem a favor. Funciona, però
començam per la teulada, igual que amb la neteja. Per què no tenim pactat el pla
d’inversió, abans de signar una renovació? On és el nostre poder de negociació?; clar, no
existeix. Si vostès em diuen que el pla d’inversions són els 5.000 euros de l’aplicació, em
sembla perfecte; però, així, no tenim capacitat de negociació. Anam a signar el contracte
amb tot el peix venut; i, quant al pla d’inversions, ja veurem el que ens cau. Igual que ens
va passar amb la neteja. No entenc quina és la dificultat d’haver fet açò fa un mes, on
encara hauríem pogut forçar un pla d’inversió favorable per als nostres interessos,
hauríem pogut negociar, en certa manera. Simplement, sembla que som reactius, en lloc
de proactius. Açò és l’únic que no entenc. Sincerament, em preocupa, perquè és la
tercera vegada que ens passa; és a dir, si fos la primera...; però bé, la tercera. El tema del
contracte de neteja era més greu, perquè l’import era moltíssim superior. De totes
maneres, en el que és la renovació, repetesc, és un servei que funciona, hi estem d’acord,
m’encanta la idea de l’aplicació, com saben, però crec que el pla d’inversió en
maquinàries, en punts que no estan funcionant bé, és necessari, i no hi surt res reflectit.
SR. BOTELLA DEL PP: Parlàvem abans de la memòria històrica. Em permetran que els
digui que, per a un servidor, que va ser el que va negociar l’any 88, 89, amb el Sr. Félix
Fernández, la implantació a Maó, i amb la mateixa empresa, del sistema àrea, el fet que
avui, l’any 2016 —26 anys i escaig més tard— estiguem aprovant una pròrroga amb la
mateixa empresa i l’Ajuntament estigui raonablement satisfet del servei d’aquesta
concessió, doncs, pels qui en el seu moment vam apostar per una mesura innovadora i
per una empresa, doncs, demostra que, a pesar de crítiques, escoles i fames, doncs,
alguna vegada també l’endevinam i sabem construir poble, i aportar; per tant, crec que
avui, amb aquesta proposta, encara que sigui per urgència, ens trobam amb el contrapunt
del que hem fet amb el tema de l’addenda de l’empresa Hidrobal. És com si estiguéssim
entre el yin i el yan de concessions de l’Ajuntament. Avui, aquí, ara tenim una bona
concessió, que funciona vertaderament bé, que presenta els seus comptes i que, a més a
més, és receptiva, clara i transparent davant les demandes municipals. Jo puc entendre la
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preocupació del Sr. Spitzer. No em correspon a mi de sortir en defensa del concessionari,
però sí que, per experiència, li puc dir, Sr. Spitzer, que el grau de permeabilitat i de
predisposició a les necessitats de l’Ajuntament i del municipi són molt altes, per part
d’aquesta empresa; i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta pròrroga. Quant a la
idea o la proposta de pagar mitjançant telèfon mòbil, és una idea que no ve d’ara, també
venia de fa uns 4 o 5 anys, que l’anterior equip de govern va intentar poder aplicar, però
que, llavors, com que no estava inclòs dins el contracte de concessió, se’ns va demanar
un afegit econòmic que vam considerar que no era adient, en aquell moment. Avui crec
que la Sra. Antonio ha fet una bona negociació, incloent aquesta millora del servei, que, a
més, és un avanç tecnològic que és saber cap on van els temps dins la renovació de
concessió; i, per tant, l’únic que puc dir, en aquest cas, és felicitar-la i complaure’m que,
alguna vegada, les coses tenen una trajectòria normal, raonable, coherent i regular, cosa
que en altres casos no és així.
SRA. ALCALDESSA: Sr. Spitzer, abans de votar, dir-li que a nosaltres també ens
agradaria poder ser més àgils quant al que és la tramitació burocràtica. Me cregui que, si
un dia té l’oportunitat de governar, se’n recordarà, segurament, d’aquestes paraules. És
bastant complicat poder anar amb tranquil·litat, tot i que fa un any que s’està negociant;
simplement la tramitació, l’entramat burocràtic, ho complica bastant, com segurament
saben els companys del Partit Popular.
Posada la urgència a votació, resulta aprovada, per unanimitat dels 21 membres
presents, dels 21 de la corporació.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, per unanimitat dels 21 membres presents,
dels 21 de la corporació.
8. Aprovació del Pla d’emergència per sequera a la població de Maó
(Exp. CM1416MA0111)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’incloure a
l’ordre del dia l’assumpte:
“Aprovació del Pla d’emergència per sequera a la població de Maó” (Exp.
CM1416MA0111);
consistent en el fet que s’emmarca en el debat de les tarifes;
que va ser aprovada amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 9 abstencions (8 PP i
1 C.Me);
el Ple municipal, amb 13 vots a favor (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me) i 8 abstencions
(PP), ACORDA:
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Aprovar inicialment el Pla d’emergència per sequera a la població de Maó, elaborat per
l’empresa GEOSERVEI SL en data 7 de novembre de 2016, tenint en compte que s’haurà
de revisar i adaptar quan s’aprovi el Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i
eventual sequera a les illes Balears.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
El Sr. Spitzer indica que van rebre la convocatòria de la comissió informativa
extraordinària d’ahir, però que no disposen del dictamen ni de cap documentació quant a
aquest tema; afegeix que desconeixia que aquest tema es dugués al Ple d’avui.
Seguidament, la Sra. secretària indica al Sr. Spitzer que, quant als expedients que
s’inclouen al Ple per la via d’ urgència, com que hi ha tan poc temps, no s’envia el
dictamen als portaveus, sinó que tot l’expedient sencer es troba a Secretaria, juntament
amb el dictamen de la comissió informativa extraordinària, després de la realització
d’aquesta, per tal que pugui ser consultat, igual que s’hi troba la resta d’expedients
inclosos a l’ordre del dia, a partir de la convocatòria del Ple.
A continuació, la Sra. alcaldessa diu al Sr. Spitzer que aquest expedient és a la seva
disposició en qualsevol moment.
SRA. LÓPEZ DEL PSOE: Per emmarcar un poc el tema, dir que, a la nostra illa, tenim el
que són els episodis de sequera propis i típics de les regions de la Mediterrània. Sí que és
veritat que la demanda del consum d’aigua, en la darrera dècada, s’ha mantingut estable,
no ha augmentat, excepte l’any passat, que va fer un petit repunt, i bé, com és lògic,
també es produeix un augment important en els mesos d’estiu, tant pel mateix consum de
les persones, com per l’augment de població; per tant, tenim un escenari d’una quantitat
d’aigua limitada, que es posa en situació de risc, freqüentment, durant els mesos,
bàsicament, d’estiu i d’una manera, doncs, com si diguéssim, cíclica. A part d’aquest tema
de la quantitat, tenim un problema, com ja saben tots, de qualitat, que té una sèrie de
causalitats; una d’aquestes és el terreny calcari que tenim, que fa que sigui una aigua
dura, que tengui molta calç. També a temporades, l’excés d’explotació dels pous fa que
els aqüífers puguin tenir intrusions d’aigua marina; per tant, ens trobam amb unes
elevacions de clorurs que no són bones i, bé, amb el conegut problema dels nitrats,
provocat per l’activitat humana, bàsicament per l’addició de fertilitzants nitrogenats al
camp, per la manca d’eliminació correcta dels purins, per part dels ramaders, i també per
la manca de la xarxa de clavegueram. Ens trobam, per tant, davant una situació que
requereix atenció. Nosaltres hem intentat, ja ho saben, de diferents maneres, doncs,
abordar tot el tema de l’aigua des de diferents fronts. Aquest equip de govern ha posat,
des del principi, tot el seu interès en millorar aquestes condicions i hem estat treballant
fent estudis sobre el tema de l’aigua, estudiant solucions —les han pogut seguir a través
de l’Agenda Local 21—; s’han començat a fer, paral·lelament, petites actuacions, com són
les de posar dispensadors d’aigua a les escoles, o fer la rehabilitació d’aljubs per a la seva
recuperació funcional; ara hem portat el tema de l’augment de les tarifes d’aigua per als
grans consumidors, que no per als petits, de manera que aquesta pujada sigui també
pedagògica, per disminuir un poc el consum d’aigua. La gent que estudia aquests temes
diu que el que funciona, sobretot, és la qüestió pedagògica. Vull dir que hi ha una gran
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preocupació, en aquest equip de govern, sobre aquest tema. Aleshores, aquest Pla que
portam avui per a aprovació inicial és un pas més emmarcat dins totes aquestes
actuacions que estem fent. Els plans d’emergència per sequera tenen l’objectiu final de
garantir la disponibilitat d’aigua requerida per assegurar la salut de la població i minimitzar
els efectes possibles que es puguin produir davant les situacions de sequera. Aquest Pla,
com ja ha dit la Sra. batlessa, està basat en un Pla pilot de sequera que va elaborar
Recursos Hídrics l’any 2009 i que no havia estat mai aprovat. El que hem fet ara ha estat
revisar i actualitzar aquest Pla, adaptant-lo també a la normativa, que havia quedat
obsoleta; i, específicament, s’ha elaborat tenint en compte les directrius del Pla hidrològic
de les illes Balears, que es va aprovar el 2015 i que pens que ara, actualment, està
finalitzant la seva etapa d’exposició pública. Vull dir que s’ha fet seguint aquestes
directrius actualitzades. És un document curt, senzill, molt pràctic i que pretén ser una
eina àgil per als serveis municipals i que puguin fer un seguiment dels indicadors i
gestionar les diferents situacions quan es produeixin. Destacar, també, que, a part dels
indicadors generals que marca el Pla hidrològic de les illes Balears, s’estableixen uns
indicadors específics per al municipi de Maó, que són uns indicadors de nivell o de
quantitat, obtinguts a partir d’uns càlculs i dades, etc., escollits d’alguns pous que tenen
un significat especial i uns indicadors de qualitat química per determinar —en aquest cas,
la presència de clorurs—; és a dir, que l’Ajuntament monitoritzarà aquestes dues coses,
exclusivament per al tema del Pla de sequera. Recordar que és el Govern Balear el que
té la competència per decretar les diferents situacions i nivells de sequera i que
l’Ajuntament té l’obligació d’adoptar les accions necessàries per tal de gestionar de forma
equilibrada aquestes situacions. El Pla divideix en tres les diferents possibles situacions
de sequera: prealerta, alerta i emergència, i presenta unes propostes d’actuacions. Hi ha
una part que és comuna a tots els nivells i diferents escenaris, bàsicament, de seguiment
de dades, de control, de comunicació cap a la ciutadania i campanyes de sensibilització, i
una sèrie de mesures encaminades a reduir la demanda en cada un dels escenaris
específics; per exemple, en la situació de prealerta, bàsicament, són mesures de
coordinació municipal, d’informació a la població i d’estalvi de consum. En situacions
d’alerta, ja hi comencen a haver mesures restrictives; i, en situacions d’emergència,
doncs, hi ha una sèrie de mesures més extraordinàries, dirigides bàsicament a garantir
l’abastiment. Dir, també, que la direcció i activació del Pla d’emergència per sequera
correspon a la regidoria responsable del contracte d’aigua; en aquest cas, Recursos i
Sostenibilitat, del Sr. Rafael Muñoz; que l’estructura implica una Comissió de Seguiment,
on participaran tots els agents implicats en la gestió de l’aigua de l’Ajuntament, regidors
de l’equip de govern, i proposam, també, que hi hagi un regidor de cada partit de
l’oposició. Aquesta Comissió és la que haurà de fer el seguiment i haurà de prendre les
decisions i activar les mesures necessàries per a cada escenari de sequera. Res més.
Comentar que aquest Pla quedarà en exposició pública, ara, durant un mes i que a
mitjans del mes de gener farem també una exposició a través de tallers de l’Agenda Local
21; i que, a causa de la seva importància, doncs, demanam el seu vot a favor per poder
aprovar aquest Pla.
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SR. SPITZER DE C.Me: Com he dit abans, nosaltres no sabíem que aquest punt es
tractaria en el Ple d’ avui; però, de totes maneres, quan se’ns va donar l’informe, el mes
passat, el vam analitzar. El Pla, en si, ens sembla correcte. Està bé posar per escrit coses
de sentit comú que, a vegades, no és tan comú; per tant, ens sembla correcte. Entenem
que és bo tenir una guia, un pla d’acció per quan arribam a certes situacions a les quals
no hauríem d’arribar. Jo crec que he parlat bastant de l’aigua, en els punts anteriors. Crec
que el problema, a part del Pla de sequera, és el que he comentat abans respecte al
terciari. A molts de països, als Estats Units, no hi ha cap problema a tornar a injectar
aigua depurada d’un terciari, una altra vegada, a l’aqüífer, que és el que es fa a
moltíssims països del món. Nosaltres, tal vegada, en lloc de només debatre sobre la
sequera, hauríem d’estar debatent, ho repetesc una vegada més, sobre el que feim per
emplenar l’aqüífer i no arribar a aquestes situacions límit. Evidentment, votarem a favor.
SR. AÍNSA DEL PP: El fet que aquest punt acompanyi els dos punts anteriors no crec que
sigui motiu suficient per introduir aquest assumpte per la via d’ urgència, d’aquí la nostra
abstenció quant a aquesta. Efectivament, nosaltres hem revisat el Pla. És un pla que està
molt bé. Creiem que tenir un marc que, d’alguna manera, reguli aquest estat i les mesures
a adoptar, a més a més, avui en dia, que, desgraciadament, ens podem trobar en
determinades situacions de prealerta, o, fins i tot, d’alerta, és adient. El nostre vot
simplement serà d’abstenció, perquè el volem revisar una altra vegada i intentar-lo
millorar, si així ho consideram.
Posada la urgència a votació, resulta aprovada, amb 12 vots a favor ( 6 Ara Maó i 6
PSOE ) i 9 abstencions ( 8 PP i 1 C.Me).
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb 13 vots a favor ( 6 Ara Maó, 6 PSOE i 1
C.Me) i 8 abstencions (PP).
9. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Vicenç Tur Martí
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. alcaldessa, per tal d’ incloure a
l’ordre del dia l’assumpte:
“Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Vicenç Tur Martí”,
consistent en la petició del mateix interessat, per entendre que ha arribat el moment de
fer-ho, fent coincidir aquesta renúncia amb el darrer Ple de l’ any;
que va ser aprovada, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
Corporació;
la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Tur per tal que llegesqui l’escrit de renúncia
presentat.
SR. TUR DEL PSOE: Conforme a l’escrit que havia registrat, i que llegiré, volia
manifestar la intenció de renunciar a l’acta de regidor per motius que són totalment
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personals i que tots vostès coneixen. Sempre he estat dels que he cregut que l’activitat
política ha de constituir un temps concret de la vida d’una persona; ho vaig dir i ho vaig
manifestar sempre. Jo, dia 1 de gener del 2017, duria 12 anys de dedicació política, i
crec que ja són massa. Així ho he manifestat sempre; i, per tant, crec que aquesta vida
política, a la qual t’hi uneixen forces, ganes i il·lusions, té una durada. Jo he de dir que
manifest el meu absolut orgull de participar en un equip de govern com en el que, en
aquests moments, estic, i, per tant, la il·lusió de seguir participant hi és; però reconec
que, lògicament, després de 12 anys, crec que també val la pena que la mirada d’un
ciutadà retorni enmig del carrer, i jo seguiré fent, lògicament, l’acció política des d’una
visió, com sempre l’he tinguda, progressista i d’esquerres. També sempre he cregut, i
ho posava, que la dedicació que els darrers 9 anys i mig he tingut a l’Ajuntament han
estat una prioritat clara, una institució que, per a mi, és prioritària; sempre ho vaig
defensar quan altra gent deia que era molt fàcil anar a una altra institució, atès el meu
càrrec orgànic; sempre vaig dir que, a mi, em trobarien a l’Ajuntament, que era la
institució on creia que podia defensar millor la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant,
jo crec que el meu temps ha arribat ja a la seva fi. Em retir de la vida política
completament. No m’hi veuran, en aquests moments, més; per tant, és una retirada, no
és una anada a una altra banda, ni res. És una retirada de la vida política de primera
línia. Vull deixar constància, en aquest cas, de l’enorme gratitud cap a aquesta
institució, cap a l’Ajuntament; també cap a tots els que, des de diferents postures
ideològiques, han defensat sempre l’interès general a favor dels maonesos i les
maoneses, independentment del color polític. En aquest punt, sempre em quedaré amb
el positiu; tal vegada avui ha estat un dia agredolç, quant a debats, i en aquests darrers
dies, tal vegada, també hi ha hagut altres punts agredolços; però sempre em quedaré
amb el positiu de totes les persones que han pogut compartir la defensa de l’interès
general dels maonesos i les maoneses. Que aquestes paraules, com deia a l’escrit,
també siguin per agrair i valorar la feina de tots els treballadors i treballadores
d’aquesta casa. La veritat és que amb tots m’hi ha unit una relació esplèndida. Els he
entès sempre com una peça clau per tirar endavant els projectes que ens havíem
compromès amb la ciutadania, des de les diferents posicions —tant de govern, com
d’oposició—; i, per tant, sempre els he tingut amb molt alta estima. Per tant, només
acabava dient que el record de la institució i de tothom que hi participa formarà part
sempre del millor de la meva vida personal. Per tant, després d’avui, 128 plens, des
d’aquell 16 de juliol del 2007, sol·licit, perquè crec que em pertoca, com dic, fer aquesta
retirada; sol·licit que sigui acceptada la meva renúncia a l’acta de regidor de
l’Excel·lentíssim —i ho dic amb paraules molt grosses, perquè me l’estim—, de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Maó. Moltes gràcies.
SRA. SECRETÀRIA: S’informa al Ple que el Sr. Vicenç Tur Martí, amb motiu de la seva
renúncia, ha presentat declaració sobre béns patrimonials, així com declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i activitats, a efectes d’actualització, tal i com
prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i que,
coneixedor de la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament, a formalitzar en el Ple d’avui, el Sr. José María Roqueta Sansa, següent
anomenat a la llista del Partit Socialista Obrer Espanyol que va concórrer a les
eleccions municipals de dia 24 de maig de 2015, ha presentat en aquest Ajuntament,
amb registre d’entrada 19.240 i data 22 de desembre de 2016, la renúncia anticipada al
40
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 24.02.2017

PLE MUNICIPAL, DIA: 22 - 12 - 2016 N. SESSIÓ: 1A

càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, per tal que en tengui coneixement el Ple i es
comuniqui a la Junta Electoral Central. Per tant, una volta el Ple hagi pres coneixement
de la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Maó i
hagi declarat la vacant i hagi pres coneixement de la renúncia anticipada del Sr. José
María Roqueta Sansa, es demanarà a la Junta Electoral Central, sobre base a la seva
instrucció de data 10 de juliol de 2003, les credencials de la Sra. Guillermina Moll
Dalmedo, següent anomenada a la llista del PSOE que va concórrer a les passades
eleccions municipals de dia 24 de maig de 2015, i es realitzaran els tràmits pertinents,
perquè, prèvia promesa o jurament davant el Ple, prengui possessió del càrrec de
regidora. El nomenament i presa de possessió com a regidora, per part de la Sra. Moll
Dalmedo, es farà mitjançant la convocatòria d’un Ple extraordinari, o bé com a primer
punt de l’ordre del dia del següent Ple ordinari.
SRA. ALCALDESSA: Per tant, el Ple resta entemut de la renúncia del Sr. Vicenç Tur
Martí, declara la vacant i, alhora, resta entemut de la renúncia anticipada del Sr. José
María Roqueta Sansa. Seguidament, obrirem un torn de paraules.
SR. SPITZER DE C.Me: Crec que és de rebut agrair al Sr. Tur els anys dedicats al
servei públic, independentment de la ideologia, com deia ell mateix, o de colors polítics.
Crec que aquí, al final, tots els que hi som, o tota la gent que hi ha passat, ho fa amb
vocació de servei i, també, amb moments agredolços, atès que no és una labor fàcil.
Tots, a més, saben, com ja vam debatre en aquesta sala, arran d’una moció per
nosaltres presentada, que jo crec fermament que la durada a un lloc de responsabilitat
pública ha de ser limitada. Nosaltres presentàvem una moció on proposàvem que la
durada fos de 8 anys. Vam tenir un debat interessant, però crec fermament que
aquesta alternança i aquesta renovació de persones amb voluntat de servei és
important, i honra al Sr. Tur el fet que faci un pas enrere en un moment en què tots
sabem, també, el desgast que comporta i la frustració que sovint genera; bé, és
complicat. Una vegada més, he de donar les gràcies al Sr. Tur per la proximitat i per la
voluntat de diàleg que sempre ha tingut amb nosaltres. Nosaltres hem tingut molt bona
relació amb ell, i trobarem a faltar que no sigui en aquesta sala.
SR. PONS DEL PSOE: Com imaginaran, avui és un dia emotiu per al Grup Municipal
Socialista. Avui prenem la paraula per agrair sincerament la dedicació d’un company,
d’un amic, que durant nou anys i mig ha dedicat la major part de la seva vida a aquest
Ajuntament. Municipalista convençut i polític d’arrel, de cap i de cor, però, sobretot, de
cor. Com a tinent de batle, com a cap de l’oposició, com a batle, com a portaveu, has
demostrat, Vicenç, sempre la teva estima per aquesta institució i el respecte cap a les
aportacions de tothom, sigui quina sigui la seva posició política, i has deixat clar, en tot
moment, la compatilibitat entre una política d’alçada, de projectes i de models globals, i
una política sensible, de proximitat, de valors, imprescindible a un Ajuntament. Maó et
recordarà, Vicenç, per haver estat a primera línia en els moments més complicats de la
política. Com aquella cançó que diu que, malgrat la boira, cal caminar. Valent i
convençut, com a batle i com a socialista, sense demanar mai un camí planer, ni un
demà ple de promeses, com la cançó. Decidit sempre a prendre decisions
responsables i posant l’interès general per davant del particular o del personal. Avui,
Vicenç, comença una nova etapa per a tu. Et mereixes el millor, i ho tindràs. Et
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mereixes trobar tot el que et va mancar ahir. Així ho desitjam els teus amics i companys
d’aquest Grup i molts altres en aquesta sala, i tots els qui t’han conegut i t’han donat
suport. Gràcies per com ets, per tot el que hem viscut i après amb tu, per confiar en
nosaltres i per compartir aquest camí junts. Que tenguis sort, Vicenç!, i que la vida et
doni un camí ben llarg.
SRA. REYNÉS DEL PP: Avui no et diré Sr. Tur, Vicenç. Ha arribat el moment del teu
comiat d’aquest Ajuntament, i jo no sé si tu recordes des de quan ens coneixem. Em
sembla recordar que ens vam veure per primera vegada quan eres regidor
d’Urbanisme, una vegada; i mai m’hagués pensat que seria la teva contrincant política.
Ni somiar-ho. Els darrers pensaments, com deim aquí. Tu sempre has dit que et volies
dedicar a la política; de fet, vas encaminar els teus estudis en aquesta línia, i també
saps, ho has dit, que la política és una cosa temporal i que ho ha de ser per diversos
motius: desgast personal, familiar, també professional, a vegades, per temes interns de
partit; i, sigui el motiu que sigui, segur que el moment en què es pren la decisió és molt
dur, encara que ets molt jove i mai saps les voltes que fa la vida; perquè, tal vegada,
d’aquí un temps, encara que has dit que no, és possible que tornis a fer la passa
endavant. El nostre començament com a candidats del Partit Socialista i del Partit
Popular, a la campanya del 2011, és un d’aquells moments que jo esborraria d’aquests
anys en què hem coincidit en el nostre Ajuntament, perquè, en aquells moments, va ser
molt difícil, per a mi, el fet d’assumir que, per guanyar unes eleccions, val tot, i saps
molt bé per què; però avui, malgrat tot açò, em vull quedar amb els bons moments que
hem compartit, o amb els més difícils, com els de les darreres festes de la Mare de Déu
de Gràcia. No em vull estendre gaire. Només desitjar-te molt sort. El millor per a
aquesta nova etapa que inicies. Estic convençuda que ha estat per a tu un honor haver
pogut ser regidor i batle a la ciutat que t’ha vist néixer, i que no va ser fàcil, per a tu,
deixar de ser batle en el 2011. Crec que aquí, avui, som l’única que t’entén, i esper no
haver-te fet sentir mai malament en aquells moments. Aquí, en el Ple, hem discutit,
hem debatut, però açò forma part del joc polític, també amb les inevitables
divergències; però, tot i així, jo em quedaria amb la nostra relació cordial i en el fet que
tots, quan governam, el que volem és el millor per als nostres ciutadans. Tots els qui
hem tingut responsabilitats de govern hem intentat fer les coses el millor que sabem, i,
a vegades, encertam i d’altres, no; per tant, i ja per acabar, Vicenç, rep un agraïment
personal, també dels meus companys, per la teva feina, dedicació i lleialtat institucional
cap a nosaltres, i esperam que la decisió que has pres t’aporti el que vols en aquests
moments de la teva vida.
SRA. ALCALDESSA: Vicenç, què podem dir, que no sigui obvi? Realment ha estat una
sort tenir-te de company. Aquesta responsabilitat que vam assumir junts fa un any i
mig, després d’un resultat electoral que va fer que suméssim forces d’esquerres per fer
polítiques socials, ambientals i econòmiques amb visió de justícia social, era tota una
incògnita per als dos grups. No ens coneixíem entre nosaltres, no havíem fet feina mai
junts; bé, nosaltres dos sí que havíem fet feina junts i havíem compartit il·lusions, al
Teatre i a Cultura, aquí a l’Ajuntament. Per als altres companys, sí que era més una
novetat. Com dic, aquesta etapa no sabíem com aniria, però ha resultat ser una
experiència positiva, m’atreviria a dir, crec que per a tot l’equip de govern, no només
per a la gent d’Ara Maó, no només per poder abordar la gestió municipal amb una altra
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manera de pensar, sinó perquè compartir aquesta responsabilitat també ens ha fet
amics. Pens que persones com tu, Vicenç, que han dedicat tants d’anys de la seva vida
al servei públic, moltes vegades amb un alt cost personal, sempre, sempre, d’una
manera honesta, són mereixedores d’un just reconeixement. Vicenç, ara que comences
una nova etapa que et durà per altres nous camins, els companys regidors i regidores,
en aquest cas, d’Ara Maó, et volem donar les gràcies per tot el que ens has ensenyat,
per tot el que hem après, per la teva generositat i també per tot el que hem rigut, atès
que també hi ha hagut estones molt bones. Et desitjam que siguis molt, molt feliç,
perquè t’ho mereixes.
En conseqüència, el Ple municipal adopta els acords següents:
PRIMER. Restar entemut de la renúncia del Sr. Vicenç Tur Martí al càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Maó-Mahón, declararant la vacant produïda amb motiu de la citada
renúncia i acordant la tramitació de la documentació pertinent davant la Junta Electoral
Central, als efectes de la provisió de la vacant del càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament.
SEGON. Restar entemut de la renúncia anticipada al càrrec de regidor de l’Ajuntament
de Maó-Mahón del Sr. José María Roqueta Sansa, següent nomenat de la llista del
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE) que va concórrer a les Eleccions
Municipals de 24 de maig de 2015, presentat per escrit davant aquest Ajuntament, amb
registre d’entrada número 19.240 i data 22 de desembre de 2016, per tal que fos
coneguda pel Ple de la corporació i comunicada a la Junta Electoral Central.
TERCER. Comunicar a la Junta Electoral Central, en compliment del que disposa la
Instrucció d’aquesta Junta Electoral Central, de 10 de juliol de 2003, que, per ordre, i
vista la renúncia anticipada al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Maó-Mahón del Sr.
José Maria Roqueta Sansa, correspon ser proclamada regidora electa d’aquest
Ajuntament la Sra. GUILLERMINA MOLL DALMEDO, perquè és la següent
candidata de la llista electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) dels que van
concórrer a les Eleccions Municipals de dia 24 de maig de 2015.
9. Precs i preguntes
Es deixen per a la propera sessió plenària.
Finalment, la Sra. alcaldessa desitja bones festes de Nadal a tothom.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 22.00 hores del dia
22-12-2016, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don
fe.
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