PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR A
L’AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHON SOBRE FINANCIACIÓ DEL NOU
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MENORCA.

La necessitat de que Menorca compti amb unes instal·lacions adequades
per a allotjar els serveis del Conservatori Oficial de Música és una qüestió a
resoldre ja després de molts d’anys d’estar en un edifici provisional cedit per
l’Ajuntament de Maó-Mahón al Govern de les Illes Balears. Va ser a finals del
segle passat quan es varen signar els convenis d’acord de cessió d’alguns espais
del Claustre del Carme, espais que havien de ser provisionals. És lògic que els
pares i mares dels alumnes del conservatori, i que els professors, vulguin ja una
solució definitiva i comptar amb unes instal·lacions adequades als temps que
corren.
Durant l’anterior mandat el govern del Partit Popular va oferir un solar al
Govern de les Illes Balears, on construir un conservatori de nova planta. Amb el
canvi de govern, l’actual equip de govern va rebutjar aquest solar i va reprendre
la idea de construir el conservatori a la Sala Augusta, un edifici municipal que va
ser objecte d’un concurs d’idees per a construir el conservatori ja en mandats
anteriors durant els anys 2003-2011, i que havia creat moltes dubtes sobre la seva
idoneïtat per a allotjar el conservatori.
De fet, quan l’actual equip de govern municipal va reprendre el projecte de
la Sala Augusta, tant els pares com una part dels professors varen manifestar les
seves objeccions, fins el punt que l’Associacio de Mares i Pares va presentar un
estudi comparatiu de possibles solars o edificis on ubicar el conservatori, resultant
4 llocs més o manco adequats per a tal propòsit. En una consulta oberta als pares
i mares dels alumnes del conservatori, es varen oferir a triar aquests solars i
edificis, resultant guanyador el solar que hi ha entre el poliesportiu i el vell edifici
de l’hospital militar. Així ho assenyala l’acta del Consell Escolar de dia 27/5/2017.
En aquesta mateixa acta s’esmenta la votació majoritària obtinguda pel nou solar
devora l’antic hospital militar per part del Claustre de Professors de dia 16-5-2017.

Malgrat que l’alcaldessa havia dit que es consideraria la opinió dels pares i
mares, i de que paral·lelament el govern balear estava estudiant i elaborant un
informe sobre les condicions de tots aquests solars, el goven municipal de Ara
Maó i PSOE, i la Conselleria d’Educació i Cultura dirigida pel conseller Martí
March, treballaven igualment –sense saber el resultat ni de l’estudi ni del parer
dels pares i mares- en el projecte de Sala Augusta. La decisió estava presa amb
antelació, en un clar despreci als procediments de transparència i participació que
tan pregona la nostra alcaldessa. Així es pot deduir d’una altra acta del Consell
Escolar del Conservatori, de 30-6-2017, en la que s’informa del resultat de la
votació per unanimitat de la parcel·la vora el poliesportiu, i on s’indica que queda
pendent la votació per part del Claustre de professors i del consell escolar entre
el nou projecte de Sala Augusta i la parcel·la guanyadora, quedant posposada al
curs 2017-2018... Evidentment, a dia d’avui encara no s’ha fet aquesta votació.
Finalment, i com era d’esperar, i passant per damunt de la voluntat dels
pares i mares del Conservatori, s’ha triat la Sala Augusta per a construir el
conservatori.
En els darrers dies, diferents anuncis del govern balear recollits en premsa,
exposen que el Govern balear vol que tant l’Ajuntament de Maó-Mahón com el
Consell Insular paguin part d’aquesta infraestructura. En el nostre entendre açò
suposa un greuge comparatiu inacceptable, ja que l’Ajuntament ja posa de la seva
part cedint un solar i edifici, a més de que la competència en educació és totalment
pròpia del govern de les Illes Balears. No es comprèn com ni tan sols es pot
considerar o estudiar aquesta proposta del govern que va en contra dels
interessos i competències municipals. El govern de les Illes Balears, ara que torna
a estar en una fase de bonança, no pot fer aquest envit al govern municipal.
En el mateix sentit, en un moment en que s’han acabat les retallades i que
el govern balear està sanejat econòmicament, tampoc s’entén que es vulgui dur a
terme nomes la meitat del projecte, deixant l’auditori per a una segona fase. Açò
és del tot inconcebible i s’ha de demanar al Govern Balear que sigui intel·ligent i
generós –que són 7’5 milions d’euros per a aquesta institució que ha aconseguir
acabar amb les retallades?- i que s’executi la totalitat del projecte.

El Partit Popular creu que és un error fer el Conservatori a la Sala Augusta,
ja que aquest indret no compleix amb gran part de les condicions clarament

exposades a l’estudi elaborat per pares i mares, i per la pròpia conselleria. Però
com veim que la decissio està presa, i que ho faran caigui qui caugui, encara que
surti el doble de car que fer un conservatori de nova planta –sobren els doblers en
el Govern Balear, com deim-, entenem que s’han de minvar aquells aspectes
negatius que tengui el projecte, tot procurant salvaguardar les competències i
interessos econòmics del nostre ajuntament.

Així, i per tot açò, el Grup Popular presenta la següent proposta d’acord pel
seu debat i aprovació al Ple:

1. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta a la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears a finançar el 100% del cost de
construcció del Conservatori de música de Menorca, incloent la redacció i
execució de l’auditori en el projecte i en el pressupost, i que s’executin a la
vegada.
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón rebutja la petició que fa el Govern
Balear de financiació compartida de les obres del Conservatori, dirigida a
l’Ajuntament de Maó-Mahón i al Consell Insular de Menorca.
3. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta al govern municipal i a la
Conselleria d’Educacio i Cultura a considerar i a implementar en el projecte
de construcció del nou conservatori les mesures correctores exposades i
demandades per l’associació de pares i mares d’alumnes.
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