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A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del
dia 27-08-2020, 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
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

PLE MUNICIPAL, DIA: 27 - 08 - 2020 N. SESSIÓ: 1A

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:
Primer i únic. Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del Partit
Popular per instar al Govern central a no apropiar-se dels recursos econòmics de
les entitats locals
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A proposta del Grup Municipal del Partit Popular, s’aprova, per 9 vots a favor (8 PP i
1 Cs ) i 11 abstencions (7 PSOE, 4 Ara Maó), l’esmena de retirar el punt SETÈ.- El
ple de Corporació aprova desvincular l’Ajuntament de la FEMP de l’acord.
Des de l’inici de la pandèmia provocada pel virus COVID1-19 els ajuntaments van
posar en marxa mesures per a contenir i evitar la propagació del virus, preservar la
salut dels empleats públics i de la ciutadania en general, en molts de casos avançant-se
a les decisions preses per el Govern central o l’executiu autonòmic. Les entitats locals
han estat també pioneres en implantar programes i ajudes per pal·liar els efectes de la
crisi sanitària, social i econòmica derivada de l’epidèmia.
L’extraordinari esforç realitzat per les entitats locals no ha tingut correspondència del
Govern d’Espanya, que a la fase més dura de la pandèmia no va destinar directament
cap doblers a recolzar els ajuntaments en la lluita contra aquesta malaltia i les seves
conseqüències.
Davant aquesta situació, les entitats locals de tot signe polític, a través dels orgues de
decisió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i també mitjançant els
representants legítims en el Congrés dels Diputats han demanat de forma reiterada:
1.- Poder disposar de la totalitat dels romanents de tresoreria, els “estalvis dels veïns”,
que han resultat de l’aplicació de una bona gestió municipal durant el període 20122019 i a partir de la promulgació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, per a
implementar serveis, habilitat ajudes i fer front als efectes de la crisi sanitària, social i
econòmica, sense posar en risc la capacitat financera de la pròpia entitat i sempre
d’acord amb el Govern central i la Comunitat Autònoma de la que forma part d’entitat
local.
2.- La transferència a les entitats locals d’una part proporcional dels Fons Europeus
que arribin a Espanya per poder compensar les despeses extraordinàries i l’impacte
sobre els pressuposts municipals també per una previsible i demostrada minva dels
ingressos.
3.- Creació d’un fons econòmic de 5.000 milions en ajudes directes i incondicionades
per a les administracions locals i de fons específics per valor de 1.000 milions d’euros
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per a compensar dèficits com els que s’han generat en els serveis de transport públic i
per a cobrir el cost de la col·laboració amb l’Estat per a la gestió de l’ingrés mínim
vital.
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En el mes de juliol, el govern d’Espanya va presentar a la FEMP una proposta d’acord
que no responia a les necessitats reals de les entitats locals, que excloïa al món rural i
deixava de banda a més de 3.000 ajuntaments que van tancar l’exercici de 2019 amb
deute o no han tingut romanents de tresoreria. Aquesta proposta, formalitzava per
escrit els diferents anuncis de l’Estat per a disposar dels romanents acumulats per els
ajuntaments i altres entitats locals, per la qual cosa atemptava també contra
l’autonomia municipal consagrada a la Constitució i representava un xantatge cap als
ajuntaments ja que establia certes condicions per a que les institucions més properes
als ciutadans poguessin alliberar i fer ús d’una petita part dels seus romanents.
La junta de govern de la FEMP, va acceptar aquesta proposta el passat dia 3 d’agost,
amb el vot dels representants socialistes i, per desfer l’empat, amb el vot de qualitat
del president de la federació i destacat militant del PSOE, Abel Caballero.
Cap de les restants forces polítiques amb representació a la junta de Govern de la
FEMP es va mostrar favorable a l’acord, de manera que van votar en contra els
representants del PP, C’s i Junts per Cat, mentre Unides Podem es va abstenir.
Així idò, el dia 3 d’agost va ser un dia tristament històric per a una organització que té
la seva raó de ser en la defensa dels interessos dels municipis i que, per primera
vegada, ha romput l’acord que sempre havia presidit el seu màxim orgue de govern.
El Consell de Ministres, dia 4 d’agost, va aprovar el Reial Decret-Llei 27/2020, de
mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals,
que manté els aspectes més lesius i controvertits de l’acord que va rebutjar la meitat de
la junta de govern de la FEMP i que fins i tot modifica algunes de les condicions
pactades amb els alcaldes socialistes de la FEMP.
El Govern central ofereix un fons de 5.000 milions d’euros a ingressar a les entitats
locals, entre 2020 i 2021 –totalment condicionat ja que tan sols es repartirà entre les
entitats locals que hagin lliurat la totalitat dels seus romanents de tresoreria (tancats a
data de 31/12/2019) per a despeses generals, durant 17 anys, és a dir, entre 2020 i
2037.
A canvi de la cessió de la totalitat dels estalvis, que són dels ciutadans, el Govern
ofereix un fons creat amb una petita part d’aquests recursos i que s’hauran de destinar
exclusivament a les actuacions definides en el Reial Decret-Ley 27/2020. Aquest fet
suposar un xantatge inacceptable que a més a més podria suposar la vulneració dels
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articles 137 i 142 de la Constitució Espanyola, que consagren els principis
d’autonomia i suficiència financera com a base de la gestió de les entitats locals. Per
tot l’exposat, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents propostes
d’acord al ple de la Corporació:
PRIMER.- L’Ajuntament proclama la seva autonomia en l’administració i gestió dels
seus recursos econòmics com a institució més propera al ciutadà i més conscient i
coneixedor de les necessitats reals que té el municipi i el seus habitants.
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SEGON.- El ple de la Corporació es manté en la defensa dels recursos propis de la
institución i manifesta el seu rebuig a qualsevol mesura que pretengui extreure els
mateixos del municipi i derivar la gestió d’aquests recursos propis en favor d’una altra
institució, en detriment de l’autonomia local i en perjudici dels ciutadans.
TERCER.- El ple de la Corporació insisteix a demanar al Govern central que alliberi
els recursos econòmics generats entre els exercicis de 2012 i 2019 i autoritzi l’ús
d’aquests romanents per a inversions o programes que l’Ajuntament consideri adients i
propicis per a fer front a la situació que està generant la crisi social i econòmica que es
deriva de l’epidèmia del Covid-16 així com per qualsevol altre necessitat que pugui
sorgir en el municipi, en ple exercici de sobirania municipal en l’àmbit de les seves
competències.
QUART.- El ple de la Corporació manifesta el rebuig en front del procediment
negociador que ha dut a terme el Govern d’Espanya amb la FEMP per tal d’aconseguir
crear una aparença d’acord majoritari de les entitats locals al Decret-Llei 27/2020,
quan en realitat aquesta negociació tan sols es va fer amb els representants del PSOE i
Unides Podem i amb clamorosa exclusió de tots els altres representants dels municipis
a la Junta de Govern de la Federació.
CINQUÈ.- El ple de l’Ajuntament demana als orgues de govern de la FEMP la
dimissió del seupresident, Abel Caballero, per haver actuat de manera opaca, per no
defensar de forma convenient els interessos de les entitats locals com està obligat a fer
pel càrrec que ostenta i per haver romput amb el seu vot personal el consens polític
que històricament ha exhibit la Federació com a principal valor.
SISÈ. - El ple de la Corporació dóna suport al recurs d’inconstitucionalitat que el Grup
Popular presentarà en el Congrés dels Diputats en contra del Decret Llei 27/2020 i
com a defensa dels interessos de totes les entitats locals i els estalvis dels ciutadans.
SETÈ.- L’Ajuntament traslladarà els continguts d’aquests acord al President del
Govern, a la ministra d’Hisenda, a la ministra d’Administracions territorials, als
portaveus dels grups polítics del Congrés i del Senat i a la Junta de Govern de la
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FEMP.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada, adoptant-se en els seus termes per:
Vots a favor: 8 (PP)
Vots en contra: 11 (7 PSOE i 4 Ara Maó)
Abstencions: 1 (Cs)
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a
l’enllaç següent: (19h 00m i 00 s) https://vimeo.com/452457353
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Totes les regidores i regidors, exepte la Sra. María Pons Roselló, renuncien a les
dietes.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 20.17 hores del dia 2708-2020, 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
29/09/2020 9:21:00
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
29/09/2020 11:55:28
Alcalde
Maó

