PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 06 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
=========================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 25 - 06 - 2020
===============================================
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 25-06-2020, sota la presidència del Sr. Héctor Pons Riudavets es reuneixen els
senyors i senyores membres del Ple municipal següents:
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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,
s’obre el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia:
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1. Acta de la sessió ordinària de data 28 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 28 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
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 00m i 05 s) https://vimeo.com/434625782#t=5s

2. Models de declaració de bens i activitats (Exp. E021020200001)
La Comissió Informativa de Serveis Generals, Hisenda i Dinamització Econòmica va
votar favorablement, amb 6 absencions (5 PP i 1 CMe) i 7 vots a favor (4 PSOE i 3
Ara Maó) la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Tots els regidors i les regidores de la Corporació estan obligats a fer les declaracions
de bens i d'incompatibilitats en els models que aprovi el Ple municipal, en els supòsits
següents:
a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el causi no ho
permeti.
c) Durant el període de mandat, quan es modifiquin les circumstancies de fet que
constin en les esmentades declaracions.
En el primer supòsit, la declaració s’haurà de fer amb caràcter previ a la formulació del
jurament o promesa del càrrec.
En el segon supòsit, dintre deis 10 dies següents que el Ple prengui raó del cessament o
que acabi la duració del mandat. En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat a
la constitució de la nova Corporació.
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En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, s'hauran de fer dintre
del mes següent que s'esdevingui la variació.
L'article 75.7 de la 2) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local estableix aquesta obligació.
Part de la secretaria general s'han elaborat els models de les declaracions següents:
1) Declaració d'incompatibilitats i activitats que proporcionin ingressos econòmics.
Annex 1
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2) Declaració de bens patrimonials. Annex 2
3) Declaració d'interessos i béns patrimonials a efectes de la seva publicació al Portal
de Transparència o Seu Electrònica. Annex 3
4) Declaració d'incompatibilitats i activitats que proporcionin ingressos econòmics a
efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica. Annex 4
5) Declaració del compliment de l’obligació del manteniment de la confidencialitat de
la informació a la qual tinguin accés per raó del càrrec i de protecció de dades
personals Annex 5 S'ha emès informe favorable número 14/2020 de data 12 de juny de
2020 per part de la secretaria general, i, en virtut de tot això, aquesta alcaldia proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar els models de les declaracions de bens patrimonials i
d’incompatibilitats següents:
1) Declaració d'incompatibilitats i activitats que proporcionin ingressos econòmics.
Annex 1
2) Declaració d'interessos i bens patrimonials. Annex 2
3) Declaració d'interessos i bens patrimonials a efectes de la seva publicació al Portal
de Transparència o Seu Electrònica. Annex 3
4) Declaració d'incompatibilitats i activitats que proporcionin ingressos econòmics a
efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica. Annex 4
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5) Declaració del compliment de l’obligació del manteniment de la confidencialitat de
la informació a la qual tinguin accés per raó del càrrec i de protecció de dades
personals Annex 5
Segon.- Publicar a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Maó, al Portal de
Transparència les declaracions Annex 3 i 4 en els supòsits següents:
a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
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b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el causi no ho
permeti.
c) Durant el període de mandat, quan es modifiquin les circumstancies de fet que
constin en les esmentades declaracions.
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 00m i 29 s) https://vimeo.com/434625782#t=29s

3. Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre les
festes patronals de St. Gaietà, St. Climent i la Mare de Déu de Gràcia per ser
tratada davant el ple de la corporació. (Exp. E022520200015-1)
A sol·licitud del regidro José Manuel García Pascual, s’aprova, per unanimitat,
l’esmena de l’acord en l’últim paràgraf de la proposta.
Se hace difícil tener que hablar de las Fiestas Patronales de nuestro municipio con las
casi 50 mil muertes habidas en España durante estos meses y cuando la enfermedad
todavía no está superada. Es difícil tratar de hablar de las fiestas, que significan de
alguna manera, normalidad, tras estos desgraciados meses que nos han afectado a
todos y que, por desgracia, nos seguirán afectando. Es difícil hablar de fiestas sí o no,
ante la terrible crisis económica que aún no ha mostrado su verdadera cara y que sin
duda, será más larga de lo que todos quisiéramos.
Sin embargo, si esta enfermedad nos ha de enseñar algo ha de ser el de aprender a
convivir con ella con todas las precauciones que deban tomarse. Hay y habrá que ser
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muy prudentes pero aunque sea poco a poco, estamos obligados a retomar la
normalidad, insistimos, con las precauciones que se deban tomar.
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Y hablar de Fiestas Patronales es hablar de muchas cosas y de todas sus implicaciones.
La primera, quizás, sería que tras cualquier desgracia, necesitamos alegrías,
necesitamos volver a demostrar nuestros sentimientos, requerimos y demandamos
normalidad con los nuestros. La segunda implicación, más banal pero sin duda muy
importante, es la económica. Hay mucha gente de nuestro municipio que puede
resultar afectada si se suspenden las fiestas y, por tanto, esta cuestión necesita estudio
y diálogo.
La pandemia Covid-19 ha producido una auténtica conmoción en nuestra sociedad,
afectando a todos los niveles y con repercusiones que todavía no somos capaces de
prever.
La prioridad absoluta ha sido y sigue siendo la del aspecto sanitario, encaminada a
salvar vidas atendiendo a las recomendaciones de los técnicos y especialistas. No
obstante, tenemos la obligación, como ya hemos dicho, de seguir adelante y posibilitar,
cumpliendo siempre las normativas que nos vayan dando, la recuperación de la vida tal
y como la conocíamos.
En estas circunstancias, nos encontramos ante la posible cancelación de nuestras
fiestas patronales, que incluyen Sant Gaietà, Sant Climent y las fiestas de La Mare de
Déu de Gràcia.
El Ayuntamiento ha mantenido un prudente compás de espera en la toma de
decisiones, favorecido, sin duda, por el hecho de que la celebración de las mismas no
tiene la inmediatez que tienen otras fiestas patronales en otros municipios.
Sin embargo, hemos conocido que la Junta de Caixers ha decidido abrir el plazo de
inscripción para participar en la Colcada, supeditando la posibilidad de celebración o
no de la misma a la situación en la que estemos más adelante.
El grupo municipal del Partido Popular celebra la prudencia del equipo de gobierno
mostrada hasta ahora y aplaude la decisión de la Junta de Caixers de iniciar la
inscripción para la Colcada porqué a pesar de que toda prudencia es poca, la
posibilidad de que puedan celebrarse las Fiestas, ya sea en un formato normal o en un
formato reducido y adaptado a la situación, requiere preparación y avance en las
decisiones.
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Nuestras Fiestas Patronales se organizan desde el Ayuntamiento en colaboración con
infinidad de asociaciones y entidades y, especialmente en el caso de las fiestas de
Llucmeçanes y St. Climent, con la codirección de sus asociaciones de vecinos.
La dimensión de nuestras fiestas y la implicación que tienen en nuestra sociedad en
todos los sentidos hacen que la decisión de celebrar o no nuestras fiestas patronales,
que debería de ser aprobada, como decisión final, por el Pleno de nuestro Consistorio,
deba antes ser tratada y consensuada con el mayor número de entidades y asociaciones
posible. Asociaciones de vecinos, clubs deportivos, bares y restaurantes, comercios en
general, Iglesia Católica…y un largo etcétera deben poder opinar sobre la
conveniencia o no de la futura celebración.
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Por todo ello, proponemos al Sr. alcalde:
1.- Que el ayuntamiento de Mahón habrá un foro participativo de consulta y debate
con la ciudadanía a través de todas las entidades ciudadanas que participan o estén
implicadas en las fiestas patronales, así como los organismos competentes en
seguridad y salud que son los que establecerán las pautas a tener en consideración y
protocolos correspondientes al objeto de tratar la celebración o no de las mismas así
como las posibles modificaciones y actuaciones a realizar atendiendo la nueva realidad
social provocada por la pandemia del coronavirus y las garantías sanitarias que deben
preservarse a través del cumplimiento de la normativa existente al respecto.
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 02m i 26 s) https://vimeo.com/434625782#t=146s

4 Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre els
canvis duits a terme en el Port. (Exp. E022520200015-2)
Que el Ple municipal, en sessió ordinària, realitzada el dia 25 de juny de 2020, d'acord
amb l'article 92.1 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 va
retirar el punt número 4.
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“4 Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit Popular sobre els
canvis duits a terme en el Port. (Exp. E022520200015-2)”
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 20 i 32 s) https://vimeo.com/434625782#t=1232s
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5. Proposta conjunta d'acord que presenten els grups municipals d'AraMaó i
Partit Socialista Obrer Espanyol, per tal de sol·licitar al govern Espanyol una
moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca,
exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals a la mar
Mediterrània. (Exp. E022520200016)
Des que es produïren les primeres evidències sobre l’existència de projectes de
prospeccions sísmiques, que constituïen una amenaça per a la conservació del nostre
ecosistema marítim i costaner al golf de València l’any 2013, s’han succeït 16
sol·licituds per a un conjunt d'actuacions destinades a constatar l'existència
d'hidrocarburs per a investigar i explorar la recerca de gas o petroli dins la regió del
llevant balear, amb l'objectiu d'obtenir els drets d'extracció i explotació de jaciments
petrolífers i gasífers.
L'estiu del 2013, arran de l'alarma generada per aquest tipus de pla i havent-se conegut
l'existència d'altres projectes amb característiques semblants i idèntic objectiu,
s'engega un moviment de resposta social, contrari a dita autorització, sense precedents
quant a mobilització ciutadana i en defensa del medi ambient a les Illes Balears es
refereix.
Mar Blava ha liderat aquesta resposta social com a aliança intersectorial integrada per
administracions públiques -entre les quals destaquen els Consells Insulars i els
Ajuntaments-; entitats de sectors econòmics afectats com puguin ser la pesca, el
turisme o el sector nàutic; organitzacions de caire social i ecologista; sindicats i
institucions tant públiques com privades; i un número important de voluntaris. Aliança
que obté 8 sol·licituds d’exploració o recerca denegades o paralitzades al llarg dels
darrers 7 anys, com a resultat de l’oposició generalitzada del llevant balear en resposta
als efectes negatius previsibles dins el conjunt d’hàbitats marins i, en general, en el
model socioeconòmic de tota la regió i, en especial, de les Illes Balears.
Per una banda, la regió del llevant balear és extremadament vulnerable al canvi
climàtic degut al 75% de la crema de combustibles fòssils com són el gas, el petroli o
el carbó, amb un fort impacte humà i econòmic. Una prova d’aquest fet són els
episodis meteorològics extrems patits durant els darrers mesos a la regió.
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Per una altra, que la regió prosperi depèn majoritàriament d’activitats relacionades
amb el turisme o la pesca. A ambdues activitats les afecta negativament la recerca,
l’exploració i l’extracció d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, degut al risc
existent de vessaments i accidents.
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Malgrat la fita aconseguida amb els 8 projectes esmentats, d’altres segueixen vigents
en fase de tramitar-se, per a dur a terme prospeccions petrolíferes (campanyes
d’adquisició sísmica, o sondejos acústics, i sondejos d’exploració), incloent diverses
sol·licituds de permisos de cerca d’hidrocarburs davant el Ministeri de Transició
Ecològica i repte Demogràfic que suposarien una greu amenaça per la mar de les Illes
Balears, així com la resta d’aigües del litoral de la mediterrània.
En resposta a la gran preocupació generada pels efectes del canvi climàtic i la pèrdua
de biodiversitat, al llarg de l’anterior legislatura i a petició de l’Aliança Mar Blava, el
Parlament de les Illes Balears, va aprovar en dues ocasions i de forma unànime una
Proposició de Llei sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota jurisdicció
espanyola dels danys ocasionats per l’exploració, la recerca i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. La Proposició de Llei esmentada té per
objectiu la prohibició de totes les activitats relacionades amb la cerca i l’extracció
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals del subsòl marí i, respon a la necessitat de
protegir de forma permanent la Mediterrània de dites activitats. Actualment la
Proposició de Llei és en fase de presa en consideració al Congrés dels Diputats.
Paral·lelament, el passat 20 de maig el Govern nacional enviava a les Corts generals el
primer Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que conté, dins
l’article 8è, la prohibició de noves activitats de recerca, exploració i explotació
d’hidrocarburs en tot el conjunt del territori nacional i en aigües de jurisdicció
espanyola. Tot i que el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
contempla les propostes del Parlament Balear de prohibir noves activitats relacionades
amb hidrocarburs, també permet que les sol·licituds de permisos de noves explotacions
i exploracions, presentades abans de l’entrada en vigor de la Llei, puguin dur endavant
la tramitació administrativa i, de forma eventual, prosperar. Segons informa Miteco, en
aquests moments hi ha 22 permisos de recerca d’hidrocarburs sol·licitats en tot l’àmbit
nacional. D’aquest total, 8 es localitzen a la mar del llevant balear. Fins i tot podrien
ser presentats en els propers mesos per les empreses promotores que vulguin assegurar
que la futura prohibició no afecti els seus plans.
La manca d’una moratòria a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d’hidrocarburs altres substàncies minerals, mentre es duu a terme la
tramitació i aprovació de les dues iniciatives legislatives esmentades, podria produir-se
un gens desitjat “efecte crida” per a nous promotors i que, com a conseqüència, tindria
efectes perjudicials per a la protecció de la Mar Mediterrània i el clima, i contraris tant
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a l’essència del Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica com a la de
la Proposició de Llei del Parlament Balear sobre la Protecció de la Mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola, dels danys ocasionats per l’exploració, la recerca i
l’explotació tant d’hidrocarburs com d’altres substàncies minerals.
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Per aquest motiu proposa la següent MOCIÓ:
L’Ajuntament de Maó insta al Govern de l’Estat a establir una moratòria
d’efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i
aproven el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, i la Proposició de
Llei del Parlament Balear sobre la Protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola, dels danys ocasionats per l’exploració, la recerca i l’explotació tant
d’hidrocarburs com d’altres substàncies minerals.
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 21m i 13 s) https://vimeo.com/434625782#t=1273s

6. Donar compte dels decrets:
2020/HI2019/000756 (Exp. E0103202000010)
2020/HI2019/000807 (Exp. E0103202000012)
2020/HI2019/000814 (Exp. E0103202000013)
2020/HI2019/000791 (Exp. E0101202000012)
2020/HI2019/000813 (Exp. E0101202000014)
2020/HI2019/000812 (Exp. E0102202000016)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 30m i 12 s) https://vimeo.com/434625782#t=1812s

7. Precs i Preguntes
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 30m i 43 s) https://vimeo.com/434625782#t=1843s
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No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 19.34 hores del dia 2506-2020, 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

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària general
13/08/2020 13:16:52
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
14/08/2020 13:01:32
Alcalde
Maó

