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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
===================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 28 - 05 - 2020
==========================================
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A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 28-05-2020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els
senyors i senyores membres del Ple municipal següents:
President: Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde
Regidors/ores
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. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sra. Beatriz Estopiñán González
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. María Pons Roselló
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió,
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s’obre el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia:

1. Presa de possessió de la nova regidora del PP, la Sra. Beatriz Estopiñan
González
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 02m i 33 s) https://vimeo.com/424702057#t=152s

2. Acta
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a) Sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020
La Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 27 de febrer de 2.020.
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
b) Sessió extraordinària i urgent de data 7 de maig de 2020
La Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l'acta de la
sessió anterior, realitzada el dia 7 de maig de 2.020.
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 06m i 55 s) https://vimeo.com/424702057#t=416s

3. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat econòmica
realitzada pel CIM a l'immoble situat al carrer Curniola, 28, M9.05, i bonificació
IBI 2020 (Exp. E01452020000134)
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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
Consell Insular de Menorca a l’immoble situat al carrer Curniola-POIMA, 28, M9.05
(ref. Cad. 5858305FE0155H0001ZF), perquè hi concorren circumstàncies socials de
protecció del medi ambient, 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 08m i 05 s) https://vimeo.com/424702057#t=485s

4. Bonificació ICIO a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) (Exp. E01452020000138)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
votar favorablement, per unanimitat de tots els membres presents, la PROPOSTA
D’ACORD següent:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a la reforma i adaptació a
CEPA Joan Mir i Mir, de l'edifici II del quarter de Santiago, fases III-IV-V, ubicat a
l'av. Josep Anselm Clavé, número 94, de Maó. Referència cadastral: 7757901FE0175N
0001G, expedient SG8218IO0015, amb un pressupost d’execució material de
2.053.712,95 €, i atorgar una bonificació del 95% a l’ICIO, prevista a l’article 5.1.f de
l’Ordenança fiscal.
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 09m i 21 s) https://vimeo.com/424702057#t=561s

PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 05 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

5. Declaració de la no admissió a tràmit de la sol·licitud del Banco Popular de
revocació de liquidació de plusvàlua (Exp. E01382018000011)
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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 i 3 Ara
Maó), la PROPOSTA D’ACORD següent:
PRIMERO. NO ADMITIR A TRÁMITE la solicitud de revisión de la liquidación
de IIVTNU, por importe de 265,27 €, recibo número 10001450, emitida a nombre de
BANCOPOPULAR ESPAÑOL, S.A, mediante el procedimiento especial de revisión
de actos nulos de pleno derecho, regulado en los artículos 216 a) y 217 de la Ley
General Tributaria, por considerar que carece manifiestamente de fundamento, en
aplicación del art. 217.3 de la LGT, por los siguientes motivos:
a) La solicitud, basada en preceptos declarados nulos e inconstitucionales por el
Tribunal Constitucional (STC 59/2017), carece manifiestamente de fundamento, al ser
firme, e incluso pagada, dicha liquidación, con más de tres años de antelación a la
fecha en que se publicó la STC 59/2017 (BOE nº 142 de 15 de junio de 2017), que
declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 a) del
TRLRHL y desplegar dicha STC sus efectos pro futuro, es decir, desde día 15 de junio
de 2017 en adelante; considerar lo contrario supondría un ataque directo al principio de
seguridad jurídica consagrado en la Constitución Española. Tal y como indica el
Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 16-11-2016, “(…) la firmeza de los actos se
haría depender de futuras declaraciones de inconstitucionalidad (…)”.
b) Además, no se considera acreditada de manera fehaciente e indiscutible la
concurrencia en el presente caso de los supuestos legales de revisión regulados en los
apartados c) y f) del art.217 LGT, en los que el interesado basa su solicitud, por los
motivos señalados en el fundamento de derecho decimoprimero del informe de gestión
de 25/03/2020, que a continuación se transcriben:
“A mayor abundamiento, decir que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, número
284/2019, de 6 de febrero 2019, y número 1101/2019, de 2 de julio 2019, recuerdan
que la doctrina y la jurisprudencia son unánimes a la hora de afirmar que todos los
supuestos de nulidad radical deben ser interpretados de manera restrictiva, pues la vía
extraordinaria de la revisión de actos nulos de pleno derecho no puede convertirse en
una vía indirecta de impugnación, para reabrir plazos frente a actos que han ganado
firmeza, al no haber sido impugnados en tiempo y forma.
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Esta interpretación restrictiva tiene también la consecuencia de que, si no queda
acreditada la concurrencia de alguno de los supuestos legales de revisión de manera
fehaciente e indiscutible, la solicitud de revisión pueda ser considerada carente de
fundamento y rechazada de plano, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 217.3
LGT y 102 LPAC.
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Las causas de nulidad en las que dice el interesado que incurre la liquidación
practicada (art. 217.1.c y f) LGT), sobre la base de “preceptos declarados nulos e
inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, carecen de fundamento, por los
motivos que a continuación se indican y conforme a las referidas SSTSJ de la
Comunidad Valenciana:
1º) Respecto a la causa de nulidad prevista en el art. 217.1.c) LGT, consistente en
“Actos que tengan un contenido imposible, aunque el interesado interprete, en su
alegación tercera del escrito de alegaciones presentado como anexo, que “la
liquidación girada respecto a un hecho imponible que no se ha producido equivale a un
acto de contenido imposible”, el TS, en Sentencia de 11-04-2013, indica que “La
imposibilidad a la que se refiere la Ley es la imposibilidad material o física, que,
además, ha de ser originaria. Por el contrario, no está incluida en el concepto la
imposibilidad jurídica que equivale a la ilegalidad del acto. De no ser así, cualquier
acto contrario a la Ley sería nulo de pleno derecho, por tener un contenido imposible,
por incompatible con la Ley”.
2º) En cuanto a la causa de nulidad prevista en el art. 217. 1. f) LGT, consistente en
“Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición”, y al que se refiere el interesado en la alegación tercera del escrito de
alegaciones presentado como anexo, argumentando que “la liquidación ha provocado
un derecho de crédito a favor de la Administración por un hecho imponible
inexistente”, decir que este supuesto de nulidad es aplicable cuando el solicitante, en
este caso el obligado tributario, carece de los requisitos esenciales para adquirir una
facultad o derecho, piénsese en un acto expreso declarativo de derechos (la concesión
de una beca, el otorgamiento de una licencia de un bar, el reconocimiento del derecho
a percibir la pensión de jubilación, etc.): carecerá de los requisitos esenciales previstos
por el ordenamiento, y por tanto será nulo, cuando el sujeto favorecido no tenga los
requisitos previstos por la norma, y no cuando se pretenda la revisión de una
liquidación firme por una cuestión jurídica sobrevenida.
SEGUNDO. Admitido que las liquidaciones firmes no pueden ser atacadas por la
declaración de inconstitucionalidad realizada, de manera que no procede tramitar
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expediente de revisión de la liquidación practicada vía procedimiento de revisión de
actos nulos de pleno derecho, ni entrar a examinar el incremento o no del valor de los
terrenos transmitidos objeto de tributación, conforme a la STS de 9 de julio de 2018,
DESESTIMAR la solicitud de devolución del importe satisfecho en concepto de
plusvalía municipal, presentada por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., a raíz de la
transmisión de la vivienda en planta baja, sita en la calle Verge del Carme, número 59,
de Mahón (Referencia catastral número 8662214FE0186S0002JF), en virtud de
escritura pública otorgada ante el notario de Campos Sr. Francisco Martín-Rabadán
Muro, en fecha 31-10-2013, con número de protocolo 1.259, por ser debidos los
referidos ingresos en el momento en que se practicó la liquidación de IIVTNU.
TERCERO. Respecto a la solicitud de revocación de oficio de la liquidación de
plusvalía, por importe de 265,27 €, recibo número 10001450, emitida a nombre de
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 del
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general
de desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, se acusa recibo de dicho escrito.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 217.7 de la LGT, la
presente resolución de inadmisión a trámite de la solicitud del interesado pone fin a la
vía administrativa. Contra el acuse de recibo del escrito solicitando revocación de la
liquidación practicada no cabe recurso alguno.
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 10m i 36s) https://vimeo.com/424702057#t=636s

6. Ratificar el conveni entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, i
l'Ajuntament de Maó, d'establiment de les bases per a l'execució de les fases III,
IV i V de la reforma de l'antic quarter de Santiago i cessió d'ús de l'edifici per a la
instal·lació de la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir, de Maó
(Exp.E06442019000003)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
dictaminar favorablement, amb 5 abstencions (PP) i 7 vots a favor (4 PSOE i 3 Ara
Maó), la PROPOSTA D’ACORD següent:
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L'Ajuntament de Maó és titular de l’immoble anomenat “Quarter de Santiago”, inclòs
dins l’Equipament A1 E-CUARTEL DE SANTIAGO", amb referència cadastral
7757901 FE0175N 0001GU, i que figura al Registre de la Propietat, al llibre 729, tom
2134, foli 218, finca 19731.
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Aquest bé es troba inclòs a l’Inventari de béns municipal, a l’epígraf primer, número
000550. Naturalesa: Servei públic. Títol d’adquisició: Cessió gratuïta com a
conseqüència de la reparcel·lació de la UA-2A “Cuartel de Santiago”, definitivament
aprovada per Comissió de Govern de data 22 de juliol de 2003, publicada en el BOIB
núm. 152 d’1 de novembre de 2003.
El bé objecte d’aquesta cessió és, per tant, un bé del patrimoni municipal del sòl,
perquè el seu origen i títol d’adquisició és la cessió gratuïta, com a conseqüència de la
reparcel·lació de la UA-2A “Cuartel de Santiago”; i està sotmès al règim que, per a
aquests, disposa la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,
amb independència que l'Administració titular no hagi procedit, encara, a la constitució
formal del corresponent patrimoni.
L’Edifici II es troba qualificat com a ‘Sistema d'Equipaments Eq. Ed. Equipament
Educatiu’.
Simultàniament, aquest Edifici II es troba inclòs a la fitxa M-22/2 del Catàleg de
protecció del patrimoni arquitectònic.
En data 25 de febrer de 2015, l'Ajuntament de Maó i la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, mitjançant l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, van signar el conveni de col·laboració que s’adjunta com a annex d’aquest
conveni, en el qual van acordar dur a terme l’execució de les fases I i II de la reforma
del quarter de Santiago, així com la fórmula de finançament d’aquestes obres, amb la
finalitat d’instal·lar-hi la nova seu del Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA)
Joan Mir i Mir, de Maó.
En data 22 de febrer de 2017, la Conselleria d’Educació i Universitat, la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, i l’Ajuntament de Maó van signar un protocol general de
col·laboració per a la instal·lació de l’Escola d’Adults i el Conservatori Professional de
Música de Maó, que s’adjunta com a annex d’aquest conveni.
En aquest protocol es va acordar, així mateix, que l’IBISEC redactaria els projectes
base i d’execució de les fases III, IV i V del quarter de Santiago, abans de l’octubre de
2017, amb els seus propis mitjans; i que, una vegada redactats els projectes, es
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valorarien el cost i les fases d’execució d’aquests; i, mitjançant el conveni
corresponent a cada infraestructura, s’establiria de mutu acord el nivell de participació
de cada institució, tenint en compte, en tots els casos, l’aportació de l’Ajuntament, en
tant que propietari de l’edifici on s’executarà el projecte, així com l’adaptació viària i
urbanística necessària.
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L’IBISEC va redactar i presentar a l’Ajuntament de Maó, en data 25 de maig de 2018
(registre d’entrada a l’Ajuntament de Maó GE/010763/2018, 12:04:34) el projecte
d’obres per a l’execució de les fases III, IV i V de la reforma del quarter de Santiago,
amb un pressupost d’execució de 2.957.141 €, a fi d’obtenir la corresponent llicència
d’obres.
Per Decret d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2019, es va aprovar el conveni entre
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i l’Ajuntament de Maó, d’establiment
de les bases per a l’execució de les fases III, IV i V de la reforma de l’antic quarter de
Santiago i amb cessió d’ús de l’edifici per a la instal·lació de la nova seu del CEPA
Joan Mir i Mir, de Maó.
Una de les obligacions que assumeix l’Ajuntament de Maó és la de cedir gratuïtament
a la Conselleria d’Educació i Universitat l’ús de les instal·lacions del quarter de
Santiago, objecte de la reforma, per a la instal·lació del CEPA Joan Mir i Mir, durant
un període de 25 anys, prorrogables per acord de les parts. Durant el temps de vigència
de la cessió, la Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a destinar les
instal·lacions exclusivament al CEPA Joan Mir i Mir, i assumirà íntegrament les
despeses de funcionament i de manteniment de l’edifici.
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020, es va aprovar concedir
el permís d’instal·lació i obres sol·licitat a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
educatius (en endavant, IBISEC), per a la instal·lació i obres de reforma de l’antic
quarter de Santiago com a Escola d’Adults, fases III-IV-V.
En data 17 de febrer de 2020 se signa el conveni entre la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, i l’Ajuntament de Maó, d’establiment de les bases per a
l’execució de les fases III, IV i V de la reforma de l’antic quarter de Santiago, i amb
cessió d’ús de l’edifici per a la instal·lació de la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir, de
Maó.
En data 10-03-20 s’ha emès informe de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
L’aprovació de l’expedient requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
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Tenint en compte tot el que s’ha relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que li atorga la Llei, proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
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Primer. Ratificar el conveni entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i
l’Ajuntament de Maó, d’establiment de les bases per a l’execució de les fases III, IV i
V de la reforma de l’antic quarter de Santiago, i amb cessió d’ús de l’edifici per a la
instal·lació de la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir, de Maó.
Segon. Aprovar la cessió d’ús de les instal·lacions de l'immoble anomenat "Quarter de
Santiago", inclòs dins l’“Equipament A1 E-CUARTEL DE SANTIAGO”, amb
referencia cadastral 7757901 FE0175N 0001GU, finca 19731, llibre 729, tom 2134,
foli 218, del Registre de la Propietat, a la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca.
Tercer. Les condicions de la cessió d’ús són les següents:
1) Les finalitats dels béns són protegir, conservar, mantenir o millorar el patrimoni
cultural de les Illes Balears i l'execució d'actuacions que tenguin per finalitat la
millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, així
com la implantació de dotacions o les millores dels béns immobles del patrimoni
cultural.
2) Les construccions es destinaran a usos d'interès social; concretament, a la
instal·lació del Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) Joan Mir i Mir,
d'acord amb el que disposin els instruments d'ordenació urbanística relatius a
l'execució d'actuacions que tenguin per finalitat la millora, la conservació, el
manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, preferentment de zones
degradades, així com la implantació de dotacions o les millores d'espais naturals, el
paisatge o els béns immobles del patrimoni cultural.
3) La cessió serà per un període de 25 anys, prorrogables per acord exprés de les
parts. Les finalitats per a les quals s'ha atorgat s'han de complir i s’ha de mantenir
la seva destinació durant els 25 anys següents.
4) Durant el temps de vigència de la cessió, la Conselleria d’Educació i Universitat es
compromet a assumir directament les despeses de funcionament i de manteniment
de l’edifici.
5) Si els béns cedits no fossin destinats a l'ús indicat, dins el termini assenyalat en
l'acord de cessió, o deixessin de ser-ho posteriorment, es considerarà resolta la
cessió, i aquells revertiran automàticament a l’Ajuntament de Maó, el qual tindrà
dret de percebre de l'entitat beneficiària, prèvia taxació pericial, el valor dels
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detriments experimentats pels béns cedits, amb totes les seves pertinences i
accessions. Serà suficient amb l'acta notarial que constati els fets, notificada en la
forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.
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Quart. Sotmetre l’acord a informació pública, durant 20 dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i en el tauler d’anuncis digital de
l'Ajuntament, a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l'expedient, o
la part d’aquest que s'acordi. En cas que no hagi al·legacions, l’acord esdevindrà
definitiu, sense necessitat d’acord ratificatori.
Cinquè. Una vegada aprovada definitivament la cessió, efectuar les anotacions
pertinents a l'Inventari de béns municipal i al patrimoni municipal del sòl, i notificarho al Registre de la Propietat.
Sisè. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears.
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 absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 13m i 35 s) https://vimeo.com/424702057#t=815s

7. Aprovació del Pla d'inversions corresponent a la cinquena pròrroga del
contracte de gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó, Pla
d'inversions FCC (Exp.E05922020000028)
La Comissió informativa de Medi Ambient, Recursos i Sostenibilitat va dictaminar
favorablement, amb 8 vots a favor (PSOE-Ara Maó i C’s) i 5 abstencions (PP), la
PROPOSTA D’ACORD següent:
PRIMER. Donar compte de l’acceptació de la pròrroga del servei de recollida de
residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Maó, per part de l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas S.A., en data 19 de febrer (registre d’entrada
GE 002160/2020).
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SEGON. Aprovar el Pla d’inversions presentat per Fomento de Construcciones y
Contratas S.A, en el marc de la cinquena pròrroga del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Maó, presentat en data 19 de febrer de 2020, per una
inversió total de 240.642 € sense IVA. El cost d’amortització i despeses financeres
resultant és de 276.250 euros, sense IVA, a repercutir en 8 anualitats.
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TERCER. Aprovar la despesa per al finançament d’aquest Pla, per import de
34.531,31 euros anuals, sense IVA, un total 37.984,45 euros amb l’IVA inclòs, durant
vuit anualitats, que compta amb crèdit suficient per a la primera anualitat a la partida
C01 1621 2279902.
QUART. Tenir en compte que, a la finalització del període de pròrroga, els vehicles
tindran una amortització pendent que, en cas de finalització definitiva del contracte,
haurà de ser abonada a Fomento de Construcciones y Contratas S.A. per part del nou
adjudicatari del servei.
CINQUÈ. Notificar l’acord a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA.
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 42m i 23 s) https://vimeo.com/424702057#t=2543s

8. Modificació de la composició de les comissions informatives (Exp.
E069220190001)
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:
El Ple extraordinari i urgent de data 7 de maig de 2020 va acceptar la renúncia al
càrrec de regidor del Sr. Llorenç Coll Pons, integrant del Grup Polític Municipal Partit
Popular.
Per RE núm. 5196, de data 20 de maig de 2020, el Grup Polític Municipal Partit
Popular, a través de la seva portaveu, ha sol·licitat el canvi d’integrants de les
comissions informatives de què formava part el regidor cessant per la futura nova
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integrant, Sra. Beatriz Estopiñán González Cantó, que prendrà possessió del càrrec el
dia 28 de maig del 2020.
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Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, es fa
necessari procedir a modificar, d’acord amb la legislació vigent, la composició de les
comissions informatives.
L'art. 20.1.c) LBRL estableix que, en els 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 el dret de participar-hi, mitjançant la
presència de regidors/ores en proporció a la 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 els regidors/ores que els representaran en 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 a 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 a la Comissió Informativa de Serveis Generals,
Hisenda i Dinamització Econòmica que es detalla a continuació:
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CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

SUPLENT

Identif. doc. elect.: ES-07032-2020-80EE175A-1EF0-4B2B-811E-F6C172919F0B 26/06/2020 10:54:49 Pag.:13/29
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Vocals
PP Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sr. Basili Ferrer Florit
Sra. Beatriz Estopiñán González
Sra. Margarita Pons Sintes
PSOE Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Carme Seguí Puntas
ARA MAÓ Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Antoni Carrillos Cantó
Sra. Conxa Juanola Pons
Cs Sra. María Pons Roselló

Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Gelabert Petrus

Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Manuel Lora Buzón

Segon. Determinar la composició per a la Comissió Informativa de Serveis Socials,
Cultura, Educació i Esports que es detalla a continuació:
CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

SUPLENT

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

Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Mateu Ainsa Coll
Sra. Beatriz Estopiñan

Sra. María José Camps Orfila
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Rafael Muñoz Campos
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Tercer. Determinar la composició per a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Ciutat
que es detalla a continuació:
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CÀRREC

TITULAR

President
Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde
Vocals
PP Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sra. Beatriz Estopiñán González
Sra. Sonia Huguet Gelabert
Sr. Mateo Ainsa Coll
PSOE Sra. Dolores Antonio Florit
Sra. Carmen Seguí Puntas
Sr. José Manuel García Pascual
Sr. Carlos Montes Vivancos

ARA MAÓ Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Manuel Lora Buzón
Sra. Conxa Juanola Pons
Cs Sra. María Pons Roselló

SUPLENT

Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes

Sra. María José Camps Orfila
Sr. Enric Mas Martínez

Sr. Rafael Muñoz Campos

Quart. Determinar la composició per a la Comissió Informativa de Medi Ambient,
Recursos i Sostenibilitat que es detalla a continuació:
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CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

SUPLENT

Vocals
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PP Sr. Mateo Ainsa Coll
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Basilio Ferrer Florit
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Beatriz Estopiñán González
PSOE Sra. Dolores Antonio Florit
Sra. Carmen Seguí Puntas
Sr. José Manuel García Pascual
Sr. Enric Mas Martínez
ARA MAÓ Sra. Conxa Juanola Pons
Sr. Manuel Lora Buzón

Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sr. Águeda Reynés Calvache
Sra. Sonia Huguet Gelabert

Sra. María José Camps Orfila

Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Laia Obrador Pons

Sr. Rafael Muñoz Campos
Cs Sra. María Pons Roselló
Quint. Determinar la composició per a la Comissió Informativa Especial de Comptes
que es detalla a continuació:
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CÀRREC

TITULAR

President

Sr. Héctor Pons Riudavets, alcalde

Vocal
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PP Sra. Águeda Reynés Calvache
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Gelabert Petrus
Sr. Mateo Ainsa Coll
Sr. Basili Ferrer Florit
PSOE Sra. María José Camps Orfila
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Carme Seguí Puntas
ARA MAÓ Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Conxa Juanola Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Cs Sra. María Pons Roselló

SUPLENT

Sra. Beatriz Estopiñán González
Sra. Margarita Pons Sintes
Sra. Sonia Huguet Gelabert

Sr. Enric Mas Martínez
Sr. José Manuel García Pascual
Sra. Dolores Antonio Florit
Sr. Manuel Lora Buzón

Sisè. Comunicar aquest acord a tots els regidors/ores afectats i a tot el personal tècnic i
administratiu dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.
Setè. Publicar-ho 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: (20h 05m i 08 s) https://vimeo.com/424702057#t=3828s

9. Modificació del nomenament de representants de la corporació als òrgans
col·legiats (Exp. E069220190001)
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:
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Una vegada celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial decret
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de 2019, amb
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es va aprovar,
pel Ple de data 02-07-2019, el nomenament dels diferents representats de la corporació
en els òrgans col·legiats.
Tenint en compte que en el Ple de data 28 de maig prendrà possessió la nova regidora
Sra. Beatriz Estopiñán González, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació
vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a modificar i actualitzar el nomenament
dels representants d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats.
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Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal el següent
ACORD
Primer. Nomenar representants d’aquesta corporació en el òrgan col·legiat que
s’indica, les persones que a continuació s’expressen:
ÒRGANS
Patronat Fundació
Ca n’Oliver

TITULARS
Sra. Águeda
Reynés Calvache

SUPLENTS
Beatriz Estopiñán
González

Segon. Notificar aquest acord a l’òrgan col·legiat per al seu coneixement, als efectes
escaients.
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 05m i 08 s) https://vimeo.com/424702057#t=3908s
10. Moció conjunta de tots els grups municipals en relació a la campanya de
sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI en el món de l'esport (Exp.
E022520200010)
En el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de
18 de diciembre de 2000, dice, en su apartado 1º: "Se prohíbe toda discriminación, y
en particular la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, características
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genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual”.
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Asimismo, en su artículo 14, la Constitución Española establece, desde 1978, que “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
En el ámbito autonómico, el 30 de mayo de 2016 se aprobó la Ley 8/2016, para
garantizar los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, y para
erradicar la LGTBI-fobia. En la misma se establecen las condiciones para que las
personas LGTBI puedan ejercer sus derechos con libertad e igualdad, sin ningún tipo
de discriminación; garantizando su igualdad de oportunidades en la participación y la
representación en todos los ámbitos de la vida social y contribuyendo a la superación
de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas.
Por otro lado, el Decreto 12/2019, de 28 de febrero, regula la Comisión contra la
Violencia en el Deporte de las Illes Balears, que es un órgano colegiado, adscrito a la
Dirección General de Deportes y Juventud, de asesoramiento y consulta para prevenir
cualquier tipo de acción o manifestación de violencia, racismo o xenofobia, o que la
pueda generar como consecuencia de actividades o competiciones deportivas, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El deporte es más que una actividad física, es una oportunidad para trabajar valores y
la convivencia. Con la emergencia de los movimientos pro derechos LGTBI, hoy
todavía asistimos a claros prejuicios entre el deporte y los colectivos LGTBI.
Se debe garantizar la protección efectiva frente a cualquier acto de violencia o agresión
contra la vida, la integridad física o moral, sin que ninguna persona pueda ser
presionada para ocultar, suprimir o negar su orientación o condición sexual.
Se pone de manifiesto la necesidad de promover el deporte sin prejuicios visibilizando
la diversidad. El Gobierno de las Illes Balears debe incluir la fijación de objetivos, la
programación de actuaciones y la formulación de propuestas de mejora de las políticas
LGTBI, y es necesario poner al alcance de la ciudadanía los recursos y herramientas
necesarias para impulsar y garantizar la tolerancia, el respeto y la aceptación de la
diversidad en el mundo del deporte.
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Por todos estos motivos, los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español,
grupo de electores Ara Maó, Partido Popular y Ciudadanos de Menorca presentan la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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1. El Ayuntamiento de Maó insta al Gobierno de las Illes Balears a promover y
difundir las buenas prácticas deportivas, asegurando la libre participación y la
igualdad de oportunidades del colectivo LGTBI.
2. El Ayuntamiento de Maó insta al Gobierno de las Illes Balears y al Consell Insular
de Menorca a ampliar acciones en favor de la tolerancia, desarrollando un
Programa de fomento de la igualdad dirigido a las federaciones y entidades
deportivas, creando una campaña de sensibilización poniendo al alcance de la
ciudadanía recursos coeducacionales y didácticos para impulsar el respeto y la
aceptación de la realidad LGTBI diversa en el mundo del deporte. Las acciones y
campaña se impulsarán en colaboración con las entidades LGTBI autonómicas y
locales, potenciando la participación y la corresponsabilidad.
3. El Ayuntamiento de Maó insta al Gobierno de las Illes Balears y al Consell Insular
de Menorca a poner los medios necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades de las personas trans e intersexuales en los eventos deportivos.
4. El Ayuntamiento de Maó insta al Gobierno de las Illes Balears a dotar de los
medios suficientes a los certámenes de ámbito deportivo, para prevenir que no se
atente contra el desarrollo personal de menores y jóvenes LGTBI en situación de
vulnerabilidad o aislamiento.
5. El Ayuntamiento de Maó insta al Gobierno de las Illes Balears a elaborar un
protocolo contra el acoso por identidad de género y la LGTBI-fobia en las
competiciones deportivas, en concordancia con el Protocolo contra el acoso de
prevención, detección e intervención del acoso escolar.
6. El Ayuntamiento de Maó seguirá fomentando políticas y acciones, en el ámbito
deportivo, que garanticen la libre participación de colectivos LGTBI, trans e
intersexuales.
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 05m i 58 s) https://vimeo.com/424702057#t=3958s
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11. Moció conjunta de tots els grups municipal en relació al Dia contra el Racisme
i la Xenofòbia (Exp. E0225202000011)
Un 21 de març de 1960, la policia racista de Sud-àfrica va abatre a tirs centenars
d'activistes que reivindicaven el final de l'apartheid, els seus drets humans i les seves
llibertats fonamentals.
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En proclamar, el 1966, el 21 de març com a Dia contra el Racisme i la Xenofòbia,
l'Assemblea General de Nacions Unides va instar la comunitat internacional a redoblar
els seus esforços per eliminar qualsevol forma de discriminació racial.
La xenofòbia s'ha convertit, en els darrers anys, en un dels grans perills per a la nostra
societat. Els moviments xenòfobs han avançat posicions i les seves idees van calant a
poc a poc en una part de la ciutadania. Per açò, les institucions hem de vetlar per
adaptar les nostres polítiques al creixement dels discursos de l'odi, combatent la
intolerància i la discriminació en totes les seves formes.
Sobretot ara, que Europa torna a assistir a una nova crisi humanitària. Milers de
refugiats tornen a ser notícia per les calamitats que viuen en fugir d'uns països amb
greus problemes de convivència. De les decisions adequades de les autoritats públiques
depenen la vida i la mort de moltes persones, homes, dones, fillets i filletes. Massa
persones han mort ja a la Mediterrània, en ruta cap a la terra promesa, una terra que
presumeix, en la seva Carta de Drets Fonamentals, de garantir la seva seguretat.
Des de l’Ajuntament de Maó, com a municipi que forma part de COALICIÓ DE
CIUTATS EUROPEES CONTRA EL RACISME, hem d'exigir que la política cap als
refugiats i immigrats sigui, en primer lloc, salvar vides, estar a l'altura d'aquestes
circumstàncies històriques i assumir, si escau, la nostra responsabilitat en la seva
acollida, deslegitimar els discursos d'odi i la narrativa que vol criminalitzar o sembrar
pors, sense fonament, entre la població.
Històricament, Maó ha estat una ciutat diversa, culturalment; aquest fet sempre ha
contribuït al seu desenvolupament i progrés econòmic, social i cultural, així com al
desenvolupament d'una societat inclusiva, basada en la convivència i el respecte, on
cap ésser humà sigui exclòs o tractat com a invisible.
Per tots aquests motius exposats, es presenta la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. Aprovar aquesta Declaració contra el Racisme i la Xenofòbia
2. L'Ajuntament de Maó es declara contrari i condemna totes les pràctiques de
discriminació o incitació d'odi al diferent.
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3. L'Ajuntament de Maó assumeix el compromís de donar suport als actes i
manifestacions que es puguin fer per a l'erradicació d'aquesta xacra.
4. L'Ajuntament de Maó es compromet a denegar la utilització d'espais públics per a
qualsevol activitat que fomenti la discriminació de qualsevol tipus.
5. L'Ajuntament de Maó no destinarà fons a associacions, col·lectius o qualsevol
mena d'organitzacions que difonguin l'odi i la discriminació.
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6. En cas que qualsevol activitat, associació, col·lectiu, organització o institució ja
tingués una col·laboració, o rebés fons de l'Ajuntament de Maó, i donés suport o
manifestés qualsevol tipus de discriminació o incitació a l'odi, aquesta es retirarà
immediatament.
7. Es traslladarà aquest acord a totes les associacions, col·lectius, organitzacions i
entitats 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: (20h 15m i 43 s) https://vimeo.com/424702057#t=4543s

12. Moció conjunta de tots els grups municipals en relació al Dia Mundial de les
Lipodistròfies (Exp. E0225202000012)
Atès que la Asociación Internacional de Familiares y Afectados por Lipodistrofias es
una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública i d’àmbit internacional,
creada amb la finalitat de aconseguir una millor qualitat de vida per a les persones
afectades per lipodistròfies, així com per a les seves famílies.
Atès que l’Associació ens fa fet arribar una petició de adhesió al Dia Mundial de les
Lipodistròfies, perquè sigui debatuda en el proper Ple municipal.
És per açò que presentam, tots els partits que formam la corporació municipal de
l’Ajuntament de Maó, la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. Adherir-nos al Dia Mundial de les Lipodistròfies, el proper 31 de març de 2020.
2. Aprovar el següent MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DE LES
LIPODISTROFIES:
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1. La creació d'unitats de referència a escala mundial en l'atenció integral a
pacients amb lipodistròfies. Donar suport a les unitats de referència en
lipodistròfies ubicades en hospitals (centre, servei i Unitat de Referència) a
escala mundial per a aquestes patologies.
2. Que les lipodistròfies siguin considerades com a prioritat social i sanitària per
les diferents institucions públiques i privades.
3. L'establiment d'un mapa d'experts/professionals en lipodistròfies a escala
mundial.
4. L'establiment de mesures concretes per assegurar l'accés en equitat a
medicaments d'ús vital per a les famílies amb lipodistròfies, en particular la
leptina recombinant humana.
5. L'impuls a la recerca en lipodistròfies a través dels centres, serveis i unitats de
referència.
6. Incrementar el reconeixement de la lipodistròfia mitjançant iniciatives
d'educació de la comunitat mèdica i entre el públic en general, amb l'objectiu
de diagnosticar de forma primerenca aquests pacients.
7. Mesures que garanteixin l'atenció a les persones amb lipodistròfies que
requereixin el seu trasllat a un altre Estat membre.
8. Instar el Govern de la nació a invertir fins al 3% del producte interior brut en la
investigació científica sanitària.
9. Generar una acció col·laboradora on conflueixin tots els agents implicats –
sector públic, el sector privat, la ciutadania, el món acadèmic, la indústria i les
associacions de pacients– a través de la qual s'afavoreixi el mecenatge
mitjançant un sistema d'incentius que faci possible la sostenibilitat i viabilitat
dels projectes de recerca en malalties rares a escala mundial.
10. Donar suport al registre promogut per l'European Consortium of
Lipodystrophies i la Xarxa Europea de Grups Clínics i Bàsics, així com altres
grups que treballen en el camp de les lipodistròfies a escala mundial.
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 23m i 46 s) https://vimeo.com/424702057#t=5026s
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13. Moció conjunta del PP i Ciutadans perquè les banderes de l’Ajuntament
onegin a mig pal, en memòria de les víctimes del COVID-19 (Exp.
E0225202000013)
Propuesta de acuerdo que elevan los grupos municipales del Partido Popular y de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mahón, al Pleno, para que las banderas de nuestro
Ayuntamiento ondeen a media asta en memoria de los fallecidos en toda España por el
COVID-19
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A fecha 17 de mayo de 2020, según datos publicados en la web del Ministerio de
Sanidad, 27.650 españoles han fallecido por coronavirus.
Una trágica cifra que podría ser mayor, puesto que diferentes CC.AA. han puesto de
manifiesto que muchas otras personas han fallecido con síntomas compatibles con los
provocados por el virus.
Al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que debe realizar el
mando único, al frente del cual se sitúa el presidente del Gobierno de España, estos
más de 27.000 españoles suponen la mayor cifra de fallecidos en nuestro país por una
emergencia sanitaria en toda la democracia.
A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma el dolor por no
poder visitarles en los hospitales, velarles y darles su “último adiós”, debido a las
medidas de distanciamiento social decretadas para evitar la propagación del COVID19.
Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia reciente, el Gobierno
de España se ha negado a decretar el luto oficial en todo el territorio nacional, como
señal de duelo y respeto hacia estos más de 27.000 españoles fallecidos.
Pero, a pesar de esta negativa, la realidad es tozuda: España está de luto y los
gobiernos locales, los más cercanos a los vecinos y familias que han experimentado la
pérdida de un ser querido, no podemos permanecer al margen del dolor de tantos
españoles.
El Ayuntamiento de Mahón, independientemente de los diferentes equipos de gobierno
que han pasado a lo largo de todos los mandatos, siempre se ha caracterizado por ser
muy sensible a todas estas muestras de apoyo frente a temas tan importantes como el
que nos ocupa, y es por ello que, una vez más, queremos que nuestro ayuntamiento sea
la muestra de que no nos mueven las ideologías, sino la solidaridad hacia todas las
personas que, en algún momento de su vida, hayan pasado por una situación difícil.
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Es por ello que presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al equipo de gobierno a decretar que las
banderas del consistorio ondeen a media asta, en memoria de los fallecidos en toda
España por el COVID-19.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al equipo de gobierno a guardar un
minuto de silencio al inicio del primer Pleno presencial que se lleve a cabo durante
el estado de alarma, en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con sus familiares.
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Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada, adoptant-se en els seus termes 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 30m i 28 s) https://vimeo.com/424702057#t=5428s
14. Moció del PP relativa a mesures per fer front a la crisi econòmica i social
provocada pel COVID-19 (E0225202000014)
La crisi sanitària, econòmica i social que estem patint amb motiu de la pandèmia
provocada pel Coronavirus, o Covid-19, estendrà els seus efectes durant un període de
temps incert, però que, en qualsevol cas, no serà curt, especialment les conseqüències
econòmiques i socials, que es perllongaran més enllà de la crisi sanitària, que, esperem
que més prest que tard, quedi resolta.
Des d’aquest punt de vista, el sanitari, l’Ajuntament està gestionant la situació en
coordinació amb la resta d’administracions públiques (ajuntaments i Consell Insular de
Menorca) i seguint les indicacions fixades per les administracions i autoritats sanitàries
corresponents. Des del primer moment ens hem posat a la seva disposició per
col·laborar en el que sigui necessari, així com també reconeixem l’esforç que s’està
fent per part de l’equip de govern; és la nostra responsabilitat, com a representants dels
ciutadans, plantejar propostes en benefici de tots ells, i molt més en una situació tan
greu com l’actual.
I, per descomptat, i de forma molt especial, volem reconèixer el gran esforç i la
dedicació del personal sanitari, dels cossos de seguretat i de la resta de personal i
ciutadans que estan lluitant i fent feina en la primera línia de la crisi.
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Pel que fa als aspectes econòmics i socials, tot i que bona part de les ajudes provenen
o provindran d’altres administracions (l’Estat, la CAIB i el Consell), en diferents
matèries, pensam que l’Ajuntament té marge d’actuació per complementar les
ajudes esmentades i adoptar mesures que pal·liïn la situació que estan patint i que
patiran, durant els propers mesos, moltes persones, autònoms, empreses i entitats del
municipi, a causa de la paralització de les activitats econòmiques, l’augment de l’atur,
etc.
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L’Ajuntament ho pot fer i ho ha de fer. Al Ple extraordinari del 7 de maig es va
aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals que conformen la corporació, la
liquidació del Pressupost de 2019.
Aquest superàvit o estalvi (que semblava que es volia confiscar pel Govern de l’Estat)
s’ha d’emprar. No pot estar aturat al banc, sinó que s’ha de posar a disposició dels
ciutadans, entitats i empreses.
Ara més que mai, amb les dificultats de tot tipus que provoca i seguirà provocant
aquesta crisi, és imprescindible que aquests doblers es destinin a ajudes, rebaixes
d’imposts, ajornaments, inversions productives, etc., que dinamitzin l’activitat
econòmica i pal·liïn les dificultats per les quals passarà molta gent.
El Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Maó va registrar, dia 24
d’abril, un Pla de recuperació econòmica i social, amb el desig que totes les mesures
que s’hi plantejaven es poguessin aprovar cercant el màxim consens polític i social,
perquè la recuperació del nostre municipi fos, així, com més ràpida millor, en benefici
dels nostres ciutadans.
Alguns dies després, l’equip de govern va presentar un Pla de xoc per pal·liar els
efectes del COVID-19. En aquest Pla es van incorporar algunes propostes fetes pel
nostre grup municipal, però d’altres ni tan sols es van intentar negociar, de cara a
arribar a un acord en benefici de tots els ciutadans de Maó.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta aquesta proposta, amb els
següents punts d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a crear una Comissió de
Recuperació Econòmica i de Seguiment del Pla de xoc del COVID-19, per tal
d’avaluar l’aplicació del Pla i acordar les corresponents adaptacions.
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar la
normativa de control pressupostari, tal i com ha demanat la FEMP, per tal que els
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3.

4.

5.

6.

7.

ajuntaments puguin emprar el màxim superàvit, especialment en aquests moments
d’extrema necessitat de ciutadans, famílies, autònoms, entitats i empreses del
municipi.
El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a fer que, a més dels
ajornaments i mesures de flexibilització i prorrateig de tributs que s’han aprovat i
que venen marcats per la llei, es treballi i s’estudiï la rebaixa d’altres impostos
com:
a) L’impost sobre béns immobles,
b) L’impost de construccions, instal·lacions i obres.
c) Bonificació d’altres taxes que puguin suposar una càrrega per a empreses
del municipi, com els fems industrials, l’IAE...
d) Eliminar les plusvàlues per herències.
e) Revisió i adaptació a la situació actual dels cànons per concessions i
autoritzacions administratives.
El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a aprovar un paquet
d’inversions financerament sostenibles per als anys 2020 i 2021, que siguin
inversions productives i que suposin la injecció de doblers a autònoms i petits
empresaris del municipi, i dinamitzin l’economia local, així com també a dur a
terme un pla de millora de zones turístiques del nostre municipi.
El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a fer les gestions
necessàries per obtenir tots els recursos que li corresponguin de les mesures i línies
d’ajudes que s’estableixin a tots els nivells de l’Administració, Consell Insular,
Govern Balear i Govern estatal, per:
a) Incrementar la partida d’ajudes directes a autònoms, a comerços i a les
PIME, amb tràmits burocràtics ràpids, per ajudar a la seva recuperació i
tornar, com més prest millor, a la normalitat socioeconòmica del nostre
municipi.
b) Establir una línia d’ajudes a les escoletes de 0-3, per minimitzar les
possibles conseqüències derivades de l’expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTE) i garantir la seua continuïtat i qualitat en el servei que
ofereixen.
c) Estudiar altres línies d’ajudes per a col·lectius de persones vulnerables en
matèries que siguin de competència municipal.
El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a reforçar el Departament
d’Urbanisme i Activitats, per tal d’agilitzar les llicències d’obres i d’activitat, la
qual cosa permetrà el desenvolupament d’inversions al municipi.
El Ple de l’Ajuntament de Maó insta l’equip de govern a implementar una
retribució extra al personal municipal de primera línia del COVID-19: Policia,
Geriàtric, Brigada...

Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
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Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Vots a favor: 8 (8 PP)
Abstencions: 1 (Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (20h 41m i 00 s) https://vimeo.com/424702057#t=6060s
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15. Donar compte de la modificació de la constitució del Grup Polític Municipal
del PP (Exp. E069220190001)
Una vegada celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial decret
209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals, constituït el nou
Ajuntament el dia 15 de juny de 2015, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i
eficàcia a l’actuació municipal, es va procedir, d'acord amb la legislació vigent, a
donar compte dels grups municipals.
Conforme al que disposa l’article 76 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, i d’acord amb l’article 44 del Reglament orgànic
municipal i els articles 23.1 i 24 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, tots els membres electes es constituiran en grups municipals.
En cap cas no podran constituir grup separat els regidors/ores pertanyents al mateix
partit polític, ni aquells que pertanyin a formacions polítiques que en les eleccions no
hagin constituït opcions diferents davant l'electorat.
Així mateix, i en la forma prevista a l'art. 25 punt 3 del Reglament, assignarà a cada
grup municipal una quantitat a càrrec del pressupost anual.
Tots els grups polítics tenen dret a rebre un tracte igual, sense cap tipus de
discriminació.
Tenint en compte que, en el Ple de data 28 de maig de 2020, prendrà possessió la nova
regidora Sra. Beatriz Estopiñán González, es fa necessari procedir a modificar i
actualitzar, d'acord amb la legislació vigent i el Reglament orgànic municipal, el
nomenament dels representants d’aquesta corporació als diferents òrgans col·legiats.
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De la modificació dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se n’ha
de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.
Qualsevol modificació dels grups polítics, integrants, portaveus i suplents de portaveus
haurà de ser comunicada als efectes informatius per poder donar compte al ple
municipal.
Aquesta Alcaldia dona compte al Ple de la modificació del Grup Polític Municipal del
Partit Popular, dels seus integrants i del seu portaveu, que a continuació es relaciona.
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DONAR COMPTE:
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Integrants: Sra. Águeda Reynés Calvache, Sr. Mateo Ainsa Coll, Sra. Ana Lía Noval
García, Sr. Bernardino Gelabert Petrus, Sra. Sonia Huguet Gelabert, Sr. Basilio Ferrer
Florit, Sra. Margarita Pons Sintes, Sra. Beatriz Estopiñán González.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (21h 11m i 00 s) https://vimeo.com/424702057#t=7860s

16. Donar compte d'informe dels Serveis Econòmics sobre les baixes d'ingressos
durant l'exercici 2019 (Exp. E0598202000016)
L’article 32 de les bases d’execució del Pressupost assenyala que: “Es donarà compte
al Ple de les anul·lacions de drets i obligacions d’exercicis tancats, juntament amb
l’expedient de liquidació del Pressupost, en un resum per anys i concepte d’ingrés.”
Es dona compte.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (21h 11m i 27 s) https://vimeo.com/424702057#t=7887s
17. Donar compte dels decrets següents:
a)
b)
c)
d)
e)

2020/HI2019/000602 (Exp. E01012020000010)
2020/HI2019/000453 (Exp. E01012020000006)
2020/HI2019/000610 (Exp. E01012020000011)
2020/HI2019/000389 (Exp. E01012020000005)
2020/HI2019/000487 (Exp. E01032020000009)
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f) 2020/HI2019/000547 (Exp. E01022020000001)
g) 2020/HI2019/000371 (Exp. E01032020000005)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (21h 11m i 40 s) https://vimeo.com/424702057#t=7900s

18. Precs i preguntes
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (21h 11m i 51 s) https://vimeo.com/424702057#t=7911s

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.13 hores del dia 2805-2020, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària, don fe.
LA SECRETÀRIA

EL PRESIDENT

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets
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