PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 01 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
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SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 30 - 01 - 2020
===========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Llorenç Coll pons
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Javier Montes Vivancos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. María Carmen Seguí Puntas
Sr. Enrique Mas Martínez
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sr. Manuel Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. Maria Pons Roselló

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSOE)
(PSIB-PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSIB-PSOE)
(PSIB-PSOE)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAO)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(CS)

Sra. Mónica Clariana Nicolau

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 30-01-2020, sota la presidència del Sr.
Héctor Pons Riudavets
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats,

1

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 01 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

assistits per la secretària general de la corporació, que dona fe de l'acte, amb l'objecte
de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el següent
ordre del dia:
La intervenció del Sr. alcalde, iniciada a les 19h 0m i 29s, es pot consultar a l’enllaç
següent: https://vimeo.com/388436950#t=26s
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1. Presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Maó del Sr. Antoni
Carrillos Cantó, del grup Ara Maó (Exp. E020720190002)

2. Acta anterior
S'inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer
a l'acta de la sessió anterior, realitzada el dia 17 de desembre de 2.019.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (8 PP, 7 PSOE i 4 Ara Maó, 1 Cs)
Abstencions: 1 (Sr. Antoni Carrillos Cantó)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 1m i 13s) https://vimeo.com/388436950#t=73s
3. Pressupost general de l'Ajuntament de Maó per a l'exercici 2020: resolució de
reclamacions presentades i aprovació definitiva (Exp. E00972019000001)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, amb 6 abstencions (5 PP i 1 CMe) i 7 vots a favor (4 PSOE
i 3 Ara Maó), la Proposta d’acord següent:
1. Desestimar la reclamació presentada per UGT contra l’acord d’aprovació
provisional.
2. Aprovar definitivament l’expedient de Pressupost General per al 2020 de
l’Ajuntament de Maó, que ascendeix a 39.578.669 € (trenta-nou milions cinc-cents
setanta-vuit mil sis-cents seixanta-nou euros) a l’estat d’Ingressos i a 38.715.780 €
(trenta-vuit milions set-cents quinze mil set-cents vuitanta euros) a l’estat de Despeses,
i presenta un superàvit de 862.889 € (vuitcents seixanta-dos mil vuitcents vuitanta-nou

2

PLE MUNICIPAL, DIA: 30 - 01 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-4655E84B-E5BA-47DE-ADBB-87DEDDA39C94 31/03/2020 10:23:13 Pag.:3/24
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

euros), amb una operació de crèdit a llarg termini, per al finançament d’inversions, per
import de 2.500.000 € (dos milions cinc-cents mil euros); i que, en resum, queda com
segueix:

Acompanyen l’expedient la Plantilla de personal, amb el seu respectiu annex
pressupostari, i el Pla estratègic de subvencions per al 2020.
Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu, en la forma i els terminis que estableixen les normes de la
citada jurisdicció.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Vots en contra: 8 (PP)
Abstencions: 1 (Cs)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 5m i 44s) https://vimeo.com/388436950#t=344s
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4. Modificació Ordenança fiscal n. 25, reguladora del Preu Públic per presentació
servei escoles infantils de 0 a 3 anys (Exp. E03192020000001)
A sol·licitud de la regidora Laia Obrador, s’aprova, per unanimitat, l’esmena de
l’acord en l’últim paràgraf de la proposta.
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, amb 5 abstencions (PP) i 8 vots a favor (4 PSOE, 3 Ara
Maó i 1 CMe), la Proposta d’acord següent:
L’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança, consistent en:
Modificar l'article 4 de la Ordenança vigent, per introduir-hi la tarifa corresponent al
nou servei de menjador, així com els percentatges de reducció de tarifes, atesa la
situació econòmica de la unitat familiar, de manera que el citat article quedaria redactat
de la següent forma:
Article 4 – QUOTES
1. L’import dels preus públics queda fixat en el quadre següent:
IMPORT
CONCEPTE
MATRÍCULA
60,00 € (PAGAMENT ÚNIC PER CURS)
SERVEI ESCOLARITZACIÓ
270,50 € (11 MENSUALITATS)
NADONS
SERVEI ESCOLARITZACIÓ P1i
189,60 € (11 MENSUALITATS)
P2
3,95 € (PREU DIARI MENÚ, ASSISTÈNCIA FIXA)
4,50 € (PREU DIARI MENÚ, ASSISTÈNCIA
SERVEI DE MENJADOR
ESPORÀDICA)
SERVEI DE GUARDA (DE
35 € (MENSUAL) (NOMÉS PER A INFANTS
14.00 A 15.15 H)
USUARIS DE MENJADOR)
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Aquest import és anticipat i cobreix la prestació del servei al llarg de tota la jornada
d’obertura del centre.
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2. Per tal de garantir l’escolarització dels infants de les famílies més desfavorides
socialment i econòmicament, es contempla una reducció en les quotes.

El barem per fer el càlcul d’aquestes reduccions, que s’aplica actualment per a les
famílies empadronades al municipi, està basat en l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM), que, a la vegada, és el mateix indicador que s’utilitza per a les
ajudes econòmiques atorgades a través del PPB (Pla de prestacions bàsiques).
El barem està basat en l'Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que
està consensuat i acordat entre tots els ajuntaments de Menorca i amb el CIME.
La present modificació d’ordenança començarà a aplicar-se a partir de l’endemà de la
seva publicació definitiva en el BOIB i una vegada hagi transcorregut el termini al qual
fa referencia l’article 65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, de
conformitat amb el que disposa l’art. 70.2 de l’L7/85, reguladora de les bases de règim
local.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 13 (7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs)
Abstencions: 8 (PP)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 20m i 10s) https://vimeo.com/388436950#t=1210s
Surt el Sr. Rafael Muñoz Campos (Ara Maó).
5. Cessió d'ús d'un bé municipal de domini públic a favor del Consorci de Residus
Sòlids i d'Energia de Menorca (Exp. E0644201900028)
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La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, amb 5 abstencions (PP) i 7 vots a favor (4 PSOE, 2 Ara
Maó i 1 CMe), la Proposta d’acord següent:
1. La cessió d’ús en favor del Consorci de Residus i Energia de Menorca, de
conformitat amb el previst a l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, en relació a l’article 137.4.a) de la mateixa
Llei.
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2. Aprovar els plecs de condicions de l’esmentada cessió d’ús.
3. D'acord amb el previst a l'article 93.4, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, no se n’establirà cap taxa o cànon, atès
l’interès general del projecte i que, en la present utilització privativa d’un bé de domini
públic, prevalen els aspectes socials i mediambientals sobre qualsevol utilitat
econòmica per al Consorci.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 4 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 35m i 16s) https://vimeo.com/388436950#t=2116s
Entra el Sr. Rafael Muñoz Campos (Ara Maó).
L’alcalde sol·licita la votació conjunta dels punts 6 al 10.
6. Declaració activitat especial interès desenvolupada per Orfeón Mahonés i
Bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000696)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
l'Orfeón Mahonés a l’immoble situat al carrer de Gràcia, 153 (ref. cad.
8258216FE0185N0001GA), per concórrer circumstancies culturals i socials, i atorgar
una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles 2020
prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: 19h 39m i 05s
https://vimeo.com/388436950#t=2345s
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7. Declaració activitat especial interès desenvolupada per Club Tenis Mahón i
bonificació IBI 2020 (Exp.01452019000506)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
Club Tenis Mahón a l’immoble situat al camí Trepucó, 4 (ref. cad.
000451500FE01D0001AD), per concórrer circumstancies esportives, i atorgar una
bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles 2020
prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
https://vimeo.com/388436950#t=2345s
l’enllaç següent: 19h 39m i 05s
8. Declaració d’activitat d’especial interès de l’aparcament Sínia la Plana i
bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000719)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
Sínia La Plana CB als immobles situats al carrer Camí des Castell, 84, 01, baixos A
(ref. cad. 8560804FE0186S0001ZD) i al carrer San Fernando, 65, 01, baixos 02 (ref.
cad. 8560804FE0186S0004QH), perquè hi concorren circumstancies socials, i atorgarlos una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2020,
prevista a l’article 4.7.b de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: 19h 39m i 05s
https://vimeo.com/388436950#t=2345s
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9. Declaració d’activitat d’especial interès desenvolupada per Unión Deportiva
Mahón i bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000680)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
Unión Deportiva Mahón als immobles situats al carrer Sant Carles, 16 (ref. cad.
8761502FE0186S0001ED) i Sant Carles, 15 (ref. cad. 8761557FE0186S0001KD),
perquè hi concorren circumstàncies esportives, i atorgar-los una bonificació del 95%
de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2020 prevista a l’article 4.7.a de
l’Ordenança fiscal reguladora vigent.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
https://vimeo.com/388436950#t=2345s
l’enllaç següent: (19h 39m i 05s)
10. Declaració d’activitat d’especial interès desenvolupada per Institut Balear de
l'Habitatge i bonificació IBI 2020 (Exp. E0145019000711)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada per
l’Institut Balear de l’Habitatge als immobles relacionats a continuació, perquè hi
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concorren circumstàncies socials, i atorgar-los una bonificació del 95% de la quota
íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2020 prevista a l’article 4.7.c de l’Ordenança
fiscal reguladora vigent. Relació d’immobles:
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
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Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 39m i 05s) https://vimeo.com/388436950#t=2345s
Surt el Sr. Basilio Ferrer Florit (PP).

11. Declaració d’activitat d’especial interès desenvolupada per Club Marítimo
Mahón i Bonificació IBI 2020 (Exp. E01452019000664)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres presents, la Proposta
d’acord següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica realitzada pel
Club Marítimo de Mahón als immobles situats a moll de Llevant, 287, 1r (ref. cad.
9164331FE0196S0001ZJ) i
moll de Llevant,
284,
2n (ref.
cad.
9164331FE0196S0008TQ), perquè hi concorren circumstàncies esportives, i atorgarlos una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles 2020
prevista a l’article 4.7.a de l’Ordenança fiscal reguladora vigent.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 42m i 57s) https://vimeo.com/388436950#t=2577s
12. Concessió de Medalla d'Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón. Inici
d'expedient (Exp. E06442019000037)
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La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, per unanimitat de tots el membres presents, la Proposta
d’acord següent:
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Iniciar l’expedient per a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al Club Marítimo
de Mahón, en el 75è aniversari de la seva fundació, com a públic reconeixement d’una
trajectòria social i esportiva que tant ha aportat a la societat maonesa.
Nomenar Carlos Montes Vivancos, regidor d’Esports, Formació i Ocupació, com a
jutge instructor de l’expedient administratiu, i Ester Cladera, cronista-arxivera
municipal, com a secretària de l’esmentat expedient, en compliment de l’art. 5 del
Reglament d’honors i distincions de la corporació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 44m i 26s) https://vimeo.com/388436950#t=2666s
Entra el Sr. Basilio Ferrer Florit (PP).

13.1 Cartipàs: Modificació de composició de les comissions informatives
(Exp. E069220190001)
A sol·licitud de l’Alcaldia, a proposta de la secretària municipal se sol·licita la
incorporació, per urgència, del punt “Cartipàs: Modificació de composició de les
comissions informatives”. És aprovat, per unanimitat de tots els membres assistents.
El Ple ordinari de data 28 de novembre de 2019 va acceptar la renúncia al càrrec de
regidor del Sr. Gabriel Pons Pons, integrant del Grup Polític Municipal Ara Maó.
Amb RE núm. 1159, de data 29 de gener de 2020, el Grup Polític Municipal Ara Maó
a través de la seva portaveu, ha sol·licitat el canvi dels integrants de les comissions
informatives de què formava part el regidor cessant pel futur nou integrant, Sr. Antoni
Carrillos Cantó, que prendrà possessió del càrrec aquest mateix dia 30 de gener de
2020.
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Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la modificació de la composició
de les comissions informatives.
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L'art. 20.1.c) LBRL estableix que als municipis de més de 5000 habitants existiran
òrgans que tenguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de
ser sotmesos a la decisió del Ple, les anomenades comissions informatives.
Tots els grups polítics de la corporació tindran dret a participar-hi, mitjançant la
presència de regidors/ores en la proporció que cada grup tengui al Ple. Així, el Ple de
la corporació determinarà el nombre i àmbit material de les comissions, i el nombre de
membres que les compondran, d'acord amb l'esmentada proporcionalitat. Els grups
designaran als regidors/ores que els representaran a cada comissió.
Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi,
d'informe o de consulta, i les seves modificacions.
Conforme a l’establert a l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, i l’article 112 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, les comissions estaran integrades per membres de tots els grups
polítics integrants de la corporació. El número de membres és proporcional a la seva
representativitat a l’Ajuntament o igual per a cada grup.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposa al Ple
municipal el següent ACORD:

Primer. Determinar la composició per la Comissió informativa de serveis generals,
hisenda i dinamització econòmica que es detalla continuació:
CÀRREC
President
Vocals
PP

PSOE

TITULAR
Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

SUPLENT

Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sr. Basili Ferrer Florit
Sr. Llorenç Coll Pons
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos

Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
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Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
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ARA MAÓ

Cs

Sra. Carme Seguí Puntas
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Maria Pons Roselló

Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Manuel Lora Buzón
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Segon. Determinar la composició per a la Comissió Informativa de Serveis Socials,
Cultura, Educació i Esports que es detalla continuació:
CÀRREC
President
Vocals
PP

PSOE

ARA MAÓ

Cs

TITULAR
Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

SUPLENT

Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sra. Margarita Pons Sintes
Sr. Basili Ferrer Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Maria Pons Roselló

Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sr. Llorenç Coll Pons

Sra. Carme Seguí Puntas
Sra. María José Camps Orfila
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Rafael Muñoz Campos

Tercer. Comunicar aquest acord a totes les regidores i regidors afectats, així com a tot
el personal tècnic i administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu
coneixement i efectes.
Quart. Publicar-lo al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Maó.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 46m i 21s) https://vimeo.com/388436950#t=2781s
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14. Proposta conjunta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de
Maó-Mahón relativa a regulació i limitacions dels jocs d'atzar i les cases d'apostes
(Exp. E022520200001) (SG3220MC0001)
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En els darrers temps la societat està prenent consciència d'un problema de gran
magnitud relacionat amb els jocs d’atzar i les cases d’apostes, si bé les institucions no
han estat a l'altura i no han regulat en suficient mesura el sector per evitar les
conseqüències que ja podem visualitzar en moltes ciutats, pobles i barris del nostre
país.
Els jocs d'atzar i apostes actualment generen al voltant de l’1 per cent del producte
interior brut de l'Estat. Durant l'any 2018 el sector de casinos, bingos, màquines de joc
i apostes va tenir uns ingressos de 4.548 milions d'euros. Pel que fa al joc en línia, els
ingressos generats van ser de 579 milions d'euros. Ara bé, la recaptació per part de la
Hisenda Pública varia en els percentatges i és d’1.094 i 58 milions d'euros,
respectivament, amb molta menys entrada de tributs per part del sector en línia.
El joc en línia ha tingut un augment del 387 % en el lustre que comprèn del 2012 al
2017. La proliferació de cases d'apostes en els darrers anys és més que evident; i la
nostra comunitat autònoma és la quarta on ha augmentat més la presència d'aquesta
mena d'establiments. Al municipi de Maó tenim 5 sales de joc autoritzades.
D’aquestes, dues incomplirien els requisits del nou Reglament de sales de joc a les
Illes Balears (Decret 42/2019, de 24 de maig), que condiciona aquests locals a estar
ubicats a un mínim de 100 m de distància d’un centre educatiu per a menors d’edat o
de zones d’oci infantil (parcs públics i zones esportives) o de centres permanents
d’atenció als menors d’edat inclosos en la Llei 9/2019, de 19 febrer. Tot i que no estan
obligades a fer-ho, perquè van obtenir l’autorització abans de l’entrada en vigor del
decret. Altres dues els compleixen, però amb un marge molt just de distància.
Al municipi tenim, per tant, una sala de joc per cada 5.718 habitants, aproximadament,
quan en altres indrets amb similar població o amb més població la ràtio és molt més
alta (Palma: 6.715 h/s; Manacor: 7.105 h/s; Llucmajor: 9.089 h/s; Madrid: 15.584 h/s; i
Barcelona: 18.420 h/s).
A les Illes Balears ens trobam en una situació en què el 4 % de la població juga i
aposta en línia, però en què la franja d'edat que més ús en fa és el jovent.
Ara bé, la disjuntiva resideix en el fet que ens enfrontam a un problema de salut
pública de greus repercussions. L'addició al joc, entès com a ludopatia, és l'addicció
psicològica més pura i potent que hi ha, i és considerada com a malaltia mental greu.
Espanya té la major taxa de ludòpates d'Europa entre 14 i 21 anys, i el perfil d'aquests
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malalts sol ser: home, menor de 35 anys, amb baix nivell educatiu i d'ingressos. A més,
el joc en línia ofereix una possibilitat d'accés permanent, cosa que comporta una
satisfacció immediata del desig i facilita la pràctica en solitari i de manera anònima,
cosa que redueix els potencials inhibidors d'aquesta conducta.
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La situació ha esdevingut tan greu que la mateixa patronal de les cases d'apostes ha
modificat recentment, motu proprio, el seu codi de conducta davant els senyals que
emet bona part de la societat i ha arribat a la conclusió que, per evitar el consum entre
joves, no podran fer publicitat d'aquesta activitat persones d'influència entre la joventut
i esportistes en actiu, per evitar que els referents de les noves generacions normalitzin
aquesta conducta.
Per tot açò, PROPOSAM:

Primer. Instar el Govern de l'Estat a reformar la Llei general de comunicació
audiovisual i la Llei general de publicitat, perquè es reguli de forma adient la presència
publicitària d'empreses pertanyents al joc de l'atzar i cases d'apostes, advocant per una
regulació que n'elimini la presència a tota l'esfera pública, tal com s'ha fet amb
anterioritat amb el sector del tabac i l'alcohol, i agafant de model Bèlgica i Itàlia, on ja
està prohibida.
Segon. Instar el Govern de l'Estat a augmentar el tipus aplicable en l'impost sobre
activitats del joc per a les cases d'apostes i del joc en línia. I que aquest augment es
dediqui íntegrament al finançament de la prevenció de les addiccions, a través dels
plans autonòmics, insulars i municipals de drogodependències i addiccions.
Tercer. Aprofundir en polítiques d'oci destinades a la joventut, amb caràcter gratuït,
per donar alternatives responsables i saludables al nostre jovent. Per altra banda, també
esdevé essencial la prevenció i la formació, aspectes, tots aquests, que s’han de
desenvolupar a través dels plans autonòmics, insulars i municipals de
drogodependències i addiccions, en coordinació amb altres administracions i entitats.
Quart. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar una política pública adient per al
control de la implementació d'aquests locals, treballant coordinadament amb les altres
administracions insulars i locals de les Illes Balears, per poder oferir una resposta
completa des de tots els nivells administratius i de govern. Instar, així mateix, el
Govern de les Illes Balears a dotar les corporacions locals amb els instruments que
permetin l'autorització de les sales de joc primant els criteris de salut pública i de
protecció de menors d’edat, front a d’altres com poden ser els urbanístics o econòmics.
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Cinquè. Instar el Govern de l'Estat a modificar la redacció del Decret (paràgraf segon
del punt 2 de l’article 19 del Decret 42/2019) pel qual s’aprova el Reglament de sales
de joc a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que eximeix de complir les
limitacions d’ubicació recollides al seu article 8 en el cas d’aquelles renovacions
d’autoritzacions concedides amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret, per tal que
compleixin la citades limitacions perquè puguin ser renovades.
Sisè. Instar el Govern de les Illes Balears a dotar, de manera permanent, de personal
suficient l’illa de Menorca, per realitzar les funcions d’inspecció i control del joc.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 48m i 35s) https://vimeo.com/388436950#t=2915s
15. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre el projecte
del Conservatori a la Sala Augusta (Exp. E0225202000002) (SG3220MC0002-1)
El Grupo Municipal del Partido Popular presentó, en julio de 2019, una propuesta de
acuerdo para ser tratada ante el Pleno de la corporación.
Tras el debate de la misma, y según consta en el acta, “A propuesta del Sr. alcalde,
aceptada por la Sra. Reynés, el Pleno municipal, por unanimidad de los 21 miembros
presentes, de los 21 de la corporación, conforme al artículo 68.2 del ROM, acuerda
dejar sobre la mesa la propuesta presentada por el grupo Municipal del Partido Popular
relativa al proyecto del Conservatorio de Menorca en la Sala Augusta, para poder
llegar a una solución consensuada con todos los grupos políticos municipales”.
Este grupo municipal ha preguntado en numerosas ocasiones por la convocatoria de
esta reunión, en comisiones informativas, en Junta de Portavoces e, incluso, se
presentó una pregunta para ser tratada en el Pleno del mes de septiembre.
Debido a que el alcalde parece no tener interés en la convocatoria de esta reunión, ni
en convocar la comparecencia pública para explicar el proyecto que se quiere llevar a
cabo, tal y como se había comprometido en enero de 2019, es por lo que presentamos
de nuevo la Propuesta de acuerdo que quedó sobre la mesa para su debate en el Pleno
de este mes de enero de 2.020.
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El 29 de diciembre de 2018 salía a exposición pública el proyecto de ejecución
previsto para convertir la Sala Augusta de Mahón en Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Menorca, proyecto al que este Grupo Municipal presentó 6
alegaciones, por entender que no se reunían los requisitos necesarios para su
tramitación y por no clarificar algunas cuestiones importantes sobre la ejecución de las
obras en un enclave tan problemático. Alegaciones que fueron desestimadas, simple y
llanamente, porque, según el Govern Balear, ahora no se trataban estos temas por estar
en la I fase de las obras.
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El 24 de enero de 2019, presentábamos ante este Pleno una propuesta de acuerdo, en la
que solicitábamos:
1. Convocar una comparecencia pública para explicar el proyecto que se pretende
llevar a cabo.
2. Explicar públicamente por qué no se escuchó la propuesta más votada sobre la
ubicación del Conservatorio y se siguió con la idea de reconversión de la Sala
Augusta.
3. Explicar públicamente cómo se procederá a la ejecución de las obras según el
proyecto que está en trámite por parte del Govern Balear. Cómo se ejecutará el
auditórium, así como las salidas de emergencia que derivan a Es Freginal.
4. Explicar públicamente qué medidas se pretenden llevar a cabo respecto a la
estabilidad estructural de los vecinos, teniendo en cuenta la profundidad de
intervención que supera los 12 m.
A pesar de que el señor Héctor Pons manifestó que estaban de acuerdo con los cuatro
puntos solicitados y que incluso ambos grupos del equipo de gobierno votaron a favor
de dicha moción, la realidad es que poco o nada se ha hecho al respecto.
Han sido numerosas las ocasiones que este Grupo Municipal ha manifestado su
preocupación sobre el procedimiento elegido para ejecutar las obras y sobre dudas que
genera un proyecto de esta magnitud en el centro de la ciudad y con edificaciones
colindantes que pueden correr determinados riesgos.
No debemos estar muy equivocados cuando las empresas menorquinas de construcción
manifestaron que no se presentarían a la licitación, por las dudas que generaba el
proyecto, cuestión reafirmada cuando, el pasado 6 de julio, aparecía en prensa la
noticia de que el concurso de licitación de las obras quedaba desierto.
El Partido Popular ha estudiado y presentado una alternativa a la construcción del
conservatorio en Sala Augusta, para ubicarlo en un lugar que consideramos que es
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mucho más idóneo y que atiende a las peticiones del Claustro de Profesores y de la
APIMA del Conservatorio.
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Por todo lo expuesto y por lo que figura en el punto 7 del Acuerdo de Gobierno para el
mandato 2019-2023, firmado por PSOE y Ara Maó, donde dice, textualmente:
“Relació amb l’oposició. Es procurarà manternir una relació cordial i facilitadora amb
els regidors i les regidores de l’oposició, cercant el consens en qüestions “d’Estat” per
al nostre municipi”, es por lo que presentamos las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Cumplir los puntos de la Propuesta de acuerdo presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular en el Pleno del mes de enero, aprobada por
unanimidad de todos los grupos que conformaban la corporación.
2. Replantear el proyecto de construcción del Conservatorio en la Sala Augusta,
debido a los problemas que han surgido durante la licitación de las obras, ya
que el concurso ha quedado desierto.
3. Estudiar el proyecto presentado por el Partido Popular en el antiguo Hospital
Militar, como posible alternativa.

Sotmesa la proposta a votació, resulta no aprovada, per:
Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Vots a favor: 9 (8 PP i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 0m i 25s) https://vimeo.com/388436950#t=3625s
16. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre el turisme
de creuers (Exp. E0225202000002) (SG3220MC0002-2)
No es la primera vez que este Grupo Municipal presenta una propuesta de acuerdo
sobre turismo, principalmente por la importancia de este sector económico no sólo
para nuestra ciudad, sino también para nuestra isla, porque los beneficios del turismo
no sólo impactan en el propio sector económico, sino que además influyen fuertemente
en los resultados de otros sectores y, por lo tanto, suponen un aumento de la calidad de
vida de gran parte de los menorquines.
Los cruceros son uno de los segmentos turísticos más importantes para nuestra ciudad,
ya que somos uno de los únicos núcleos de población de nuestra isla que puede
albergar este tipo de turismo, por las condiciones de nuestro maravilloso puerto
natural.
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A lo largo de los últimos años el Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado
diversas propuestas al respecto; propuestas, todas ellas, que se desoyeron durante todo
el mandato anterior. Sabemos que es un tema complicado, pero también sabemos que,
si se realiza un trabajo bien hecho, con toda seguridad reporta grandes éxitos; es
aquello que solemos decir aquí: “per recollir, primer s’ha de sembrar”. Y ha pasado lo
que dijimos que pasaría, y aquí estamos, ahora, viendo las pésimas expectativas en lo
que a escalas de cruceros se refiere para el próximo año.
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Hace unos días, la prensa local publicaba que Costa Cruceros deja de operar en Mahón
en 2021, al cubrir la ruta con un barco mayor, por lo que pasaremos de las 62 escalas,
en 2020, a 42, en el 2021.
La respuesta a nuestras propuestas sobre el turismo de cruceros, por parte del equipo
de gobierno anterior y del actual, siempre es la misma, que la eslora ha aumentado en
los últimos años, que están trabajando en coordinación con Autoridad Portuaria de
Baleares para conseguir captar nuevas escalas de cruceros de lujo, de pequeñas y
medianas esloras, buscando sinergias con puertos de características singulares del
Mediterráneo y establecer rutas de puertos con encanto, dentro de la estrategia “Ports
Boutique”; pero, de momento, no hemos visto ningún resultado en este sentido.
También nos hablaron de un muelle en La Mola para que los grandes cruceros puedan
desembarcar a sus pasajeros en esa zona. ¿Se está trabajando en esta propuesta? Según
palabras del presidente de APB, Joan Gual de Torrella, en diciembre de 2018, “la
tendencia de Mahón es a decrecer en cruceros, si no se adoptan medidas para mejorar
las expectativas. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar APB al respecto, en lo referente
al puerto de Mahón?
Lo único que ven los mahoneses es que, año a año, se produce una disminución de las
escalas previstas para nuestro puerto, y lo que ello supone para la economía local.
La directora de la Agencia Cardona, en una entrevista publicada en el Diario Menorca
del día 2 de noviembre de 2019, dijo que algunas compañías, como MSC, empiezan a
construir de nuevo barcos más pequeños, de unas dimensiones que podrían ser las
adecuadas para nuestro puerto, y que parece que es la tendencia de futuro. Habrá que
ir, pues, preparando nuevas acciones de promoción para recuperar las escalas perdidas.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, presenta la siguiente propuesta
de acuerdo:
1. Instar al Ayuntamiento de Mahón a convocar el Consell Municipal de Port, donde
se proponga la creación de un grupo de trabajo específico donde poder, tal y como
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refleja el Reglamento de este Consejo, formular propuestas relacionadas con el
desarrollo de la actividad portuaria, sugerir acciones de promoción en los mercados
náuticos y turísticos, coordinar las necesidades que, relacionadas con el puerto,
sean asunto de debate ciudadano y actuar como elemento dinamizador de todas
aquellas actividades que tienen o puedan tener cabida en el puerto y en su entorno
físico.
2. Instar al Ayuntamiento de Mahón a trabajar de una manera efectiva las acciones
del Plan de Impulso del Puerto de Mahón de julio de 2016, reflejadas en el punto
6.3, “El puerto de los cruceros”.
3. Instar al Ayuntamiento de Mahón a convocar el Consell Municipal de Comerç i
Turisme, para trabajar en nuevas acciones de promoción de la ciudad y del puerto
en los mercados turísticos nacionales e internacionales, así como en las principales
ferias del sector de cruceros, trabajando conjuntamente Govern Balear, Consell
Insular y Ayuntamiento de Mahón, y con la colaboración, también, del sector
privado, para hacer una promoción conjunta en las ferias.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 38m i 54s) https://vimeo.com/388436950#t=5934s
17. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretaria dona compte al Ple, que en resta entemut, dels decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, que es transcriuen a continuació:
2019/HI2019/0001056
2020/HI2019/0000043
2020/HI2019/0000044
2020/HI2019/0000045
2020/HI2019/0000107
https://vimeo.com/388436950#t=6867s

17. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Maó perquè sigui
tractat al pròxim Ple municipal
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Ja fa mesos que la costa de la Miranda està a les fosques, amb molta brutícia i grafits
per les parets.
Fa pena veure aquesta costa així, una costa que connecta el port amb el centre de la
ciutat, on està situat un mirador en què, dia a dia, a totes hores, s’hi veu gent que
gaudeix d’unes precioses vistes del port. I, quan baixen la mirada, es troben una
deixadesa espectacular.
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Ens consta que ciutadans han avisat reiteradament la Policia Municipal, expressant-los
el malestar per la foscor que hi ha, ja que implica un gran risc.
Demanam que s’arreglin les faroles, que es faci una bona neteja de parets i una
vigilància més intensa, els caps de setmana i festius, perque és un punt on, a més,
sempre es fa botellón.
Sabem per veïns i usuaris habituals que l’Ajuntament ha rebut ja queixes al respecte,
sense que s’hagin obtingut cap resposta.

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 54m i 59s) https://vimeo.com/388436950#t=6899s
Pregunta que presenta el Grupo Municipal del PP de Mahón sobre las
convocatorias de los consejos municipales, para ser respondida en el próximo
Pleno municipal
Durante el anterior mandato, las convocatorias de los consejos municipales brillaron
por su ausencia. No hemos comprobado los datos definitivos del nº de las
convocatorias realizadas, pero sí podemos afirmar que no se cumplieron los
reglamentos que rigen o han de regir cada uno de ellos.
Han pasado ya 7 meses desde la formación del actual equipo de gobierno y, que
sepamos, sólo se han convocado 3 de los consejos municipales.
Por tanto, podríamos afirmar que el nuevo equipo de gobierno, formado por los
mismos grupos polítcos que el anterior, sigue por el mismo camino e insiste en
incumplir los reglamentos aprobados.
Ante diferentes preguntas presentadas por nuestro grupo municipal, por escrito o en
pleno, la anterior alcaldesa y el actual alcalde han afirmado que deberíamos ser
capaces de reflexionar para cambiar los sistemas de participación de la ciudadanía, ya
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que el sistema actual, desgraciadamente, no funciona. Pero durante los últimos 4 años
y medio no ha cambiado nada.
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Es por ello que preguntamos al Sr. alcalde:
1. ¿Cuándo tiene previsto el actual equipo de gobierno cambiar los reglamentos de
cada consejo municipal, para que no se incumplan reiteradamente?
2. ¿Tiene previsto el actual equipo de gobierno contar con las opiniones de los demás
grupos del consistorio, para cambiar estos reglamentos?
3. ¿Qué motivos tienen y por qué ha cambiado la opinión de muchas de las personas
que ahora forman el equipo de gobierno, este y el anterior, al insistir tanto en la
importancia de estos consejos y de las convocatorias de los mismos durante el
mandato 2011-2015; y que, una vez han pasado a formar parte del equipo de
gobierno, quieran cambiar los reglamentos y, mientras no lo hagan, incumplen los
mismos?

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 58m i 54s) https://vimeo.com/388436950#t=7134s
Pregunta que presenta el Grupo Municipal del PP de Maó sobre l’agenda del
batle, perquè sigui tractada al pròxim Ple municipal
Dilluns, 27 de gener, a les 20.02 hores. Una consulta ràpida a l’agenda del senyor batle
revela que, avui, l’agenda ha consistit en reunió de coordinació d’Alcaldia i, a partir de
les 10.00 hores, gabinets d’Alcaldia. I, a les 13.00 hores, Junta de Govern. Uns dilluns
que s’assemblen molt als dimecres, mentre que els dimarts l’agenda comença o al
migdia o al capvespre. Els dijous, sorprèn, no hi ha res. Ni la sessió plenària
corresponent.
Sorprèn aquesta manca de transparència, més voluntària que involuntària, atès que ja al
Ple del mes de setembre el vostre grup va tractar aquest tema. I a l’octubre i al
novembre es va fer; però, ara, de nou, silenci.
Aquesta situació ens anima a demanar al senyor batle:
-

Què passa els dijous, que no hi ha absolutament res a la seva agenda?
Quina valoració en fa, d’aquesta manca d’informació de cara al ciutadà?
Pensen actualitzar l’agenda, tal i com es va comprometre quan s’omplien la
boca de la nova política?

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
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l’enllaç següent: (21h 18m i 16s) https://vimeo.com/388436950#t=8296s
Aquesta acta queda complementada amb la gravació efectuada en el mateix moment,
que queda incorporada a aquest document, en el qual figuren totes les deliberacions i
intervencions produïdes en la mateixa sessió.
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El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb el certificat expedit per la
Secretaria General de l'Ajuntament de Maó, relativa a la seva autenticitat i integritat, i
tots els documents en suport electrònic, s’acompanyarà a l'acta de la sessió, sense
necessitat de fer-hi constar els punts les deliberacions. Únicament es deixa constància
del minut d'inici i final de les deliberacions de cada punt.
L'enregistrament de la sessió realitzada es conservarà de manera que es garanteixi la
integritat i autenticitat del fitxer electrònic corresponent i el seu accés per part dels
membres de l'òrgan col·legiat.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, ni cap sol·licitud d’ús de la paraula dins
l’apartat de torn obert, el president aixeca la sessió, a les 21.23 hores del dia i el lloc
indicats a l’encapçalament, i així ho certific.

LA SECRETÀRIA GENERAL

EL PRESIDENT

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets
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