PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL A
L’AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN, PER A LA SEVA APROVACIÓ
EN EL PLE, SOBRE FINANÇAMENT DEL NOU ARXIU
MUNICIPAL.

L’Ajuntament de Maó-Mahón disposa de varis locals on es dipositen els
arxius històrics i els arxius administratius generats per aquesta institució. Els
baixos de l’actual edifici consistorial allotgen part de la documentació històrica
generada pel municipi, i en un local llogat al carrer Borja Moll hi ha gran part dels
documents i expedients administratius més recents, essent aquest un lloguer
gravós pel pressupost municipal.
Si be és cert que durant l’anterior mandat es varen estudiar alternatives
per a allotjar els arxius, no es va trobar ni el local ni les previsions
pressupostàries que ho permetessin. En una primera fase es va plantejar, fins i
tot, destinar uns 400 m2 d’una de les sales de l’antic quarter de Santiago, fet que
malauradament no donava més potencial de creixement a l’arxiu.
Recentment, el tinent d’alcalde de Cultura ens ha anunciat que l’equip de
govern ha decidit emplaçar l’arxiu a un solar del polígon industrial i de serveis del
municipi. Evidentment, el projecte haurà de contemplar tots els serveis i mesures
necessàries per a conservar i allotjar la documentació esmentada, i entenem
també que la nova seu de l’arxiu disposarà de l’espai necessari que permeti no
només allotjar l’actual documentació física, sinó que també s’haurà de preveure
l’increment de la documentació que suposi la gestió dels assumptes municipals.

El problema d’espai no només afecta al municipi de Maó, sinó que també
pot afecta a altres institucions, entre les que hi ha, de bón segur, el Consell
Insular i el Govern Balear. Aquestes dues darreres administracions també
precisen de més espai. L’arxiu del CIM comença a tenir manca d’espai, i de tots
és sabut que les diferents oficines de gestió en que compte el govern de les Illes
Balears no comptem amb els espais adequats per a allotjar la seva
documentació. Només cal pensar en els arxius de la delegació de la Conselleria
d’Educació, o els arxius de Medi Ambient o Agricultura.
En el nostre entendre, aquesta necessitat general d’espai de diferents
administracions, fa necessària una col·laboració interinstitucional amb l’objectiu
d’aconseguir un espai adequat i amb el potencial pertinent per a poder allotjar a
llarg termini la documentació que van generant les administracions.
Així, entenem des del nostre grup que seria adequat que l’Ajuntament de
Maó-Mahón oferís al CIM i al Govern Balear la seva col·laboració econòmica en
aconseguir

un

arxiu

interadministratiu

que

donés

servei

a

totes

les

administracions que ho requerissin, amb l’objectiu de que també es puguin
repartir les despeses de construcció i de posterior gestió de l’arxiu.
En aquest sentit, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de
Maó-Mahón presenta la següent proposta per al seu debat i aprovació al Ple de
l’Ajuntament:

1-. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta a l’equip de govern a establir un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell Insular de Menorca i el
Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de que totes aquestes administracions
col·laborin econòmicament en l’execució del nou edifici que hagi d’allotjar l’arxiu
municipal i interadministratiu.

2-. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta a l’equip de govern elaborar una
proposta de gestió compartida entre les diferents administracions signants, amb
la finalitat de compartir les despeses de gestió i manteniment del dit arxiu.
A Maó-Mahón, 16 d’abril de 2018.
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