ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària del dia 22/04/2021
A Maó, quan són les 19:00 hores del dia 22/04/2021, es reuneixen de forma telemàtica, prèvia
citació i per a realitzar la sessió Ordinària a la qual fan referència, l’article 97 del ROM i l’article
78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i regim jurídic de les entitats locals, els següents regidors i regidores:
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President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocals:
Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Sra. Carme Seguí Puntas, Regidora
Sr. Enric Mas Martínez, Regidor
Sra. Conxa Juanola Pons, Tinenta d'Alcaldia
Sr. Antoni Carrillos Cantó, Tinent d'Alcaldia d’Educació i Joventut
Sra. Catalina Ferrer Florit, Regidora
Sr. Manuel Lora Buzón, Regidor
Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Sra. Águeda Reynés Calvache, Regidora
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll, Regidor
Sra. Ana Lía Noval García, Regidora
Sra. Beatriz Estopiñán González, Regidora
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus, Regidor
Sr. David Domínguez Pérez, Regidor
Sr. Basilio Ferrer Florit, Regidor
Sra. Margarita Pons Sintes, Regidora
Sra. María Pons Roselló, Regidora
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o sobrevinguts:
ORDRE DEL DIA:
I.- PART DISPOSITIVA
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1 Acta de la sessió 25 de març del 2021
2 Modificació Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Vial. Exp. E0587-2020000419
II.- CONTROL DE GOVERN
3 Moció de Ciutadans sobre mesures extraordinaries de suport a la solvència empresarial. Exp.
E0225-2021-000012
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4 Moció de Ciutadans sobre s'agreujament de les patologies mentals durant la pandèmia. Exp.
E0225-2021-000013
5 Mocio del Partit Popular sobre l'aplicació del reglament dels Consells Municipals. Exp. E02252021-000014
6 Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos d'adeshió a la
declaració institucional del Dia d'Europa. Exp.l E0225-2021-000015
7 Moció dels grups municipals del PSOE i Ara Maó relativa a la taxa de reposició de policies locals.
Exp. E0225-2021-000016
8 Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos en relació al Dia
Internacional de la Terra. Exp. E0225-2021-000017
9 Donar compte decrets d'alcaldia mes de març
10 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió 25 de març del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(00h 00m i 14s) https://vimeo.com/540507983#t=14s

2 Modificació Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Vial. Exp. E0587-2020000419
La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la que es contenen les determinacions
de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, va venir a donar contingut precís al dret a l’autonomia que
2

l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l’àmbit de les seves
competències, al fixar, com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la seva sentència 214/89, de
21 de desembre, una sèrie de directrius que el legislador sectorial forçosament ha de tenir en compte
en l’assignació de competències, i al reconèixer als Municipis, entre altres entitats locals de caràcter
territorial, la potestat d’autoorganització, com a potestat reglamentària específica.
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure
tot tipus d'activitats i prestar quants serveis contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal.
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Com a Administracions Públiques, corresponen als ens locals territorials, en l'àmbit de les seves
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, la potestat reglamentària.
Concretament la de capacitat per a dictar normes de naturalesa reglamentària, es troba reconeguda
en l'art. 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, així com de potestat d'acte
organització, pel que poden aprovar ordenances i reglaments, enteses com a disposicions de caràcter
general i de rang inferior a la llei.
La modificació de l’Ordenança recau en l’adaptació de la mateixa “a la normativa vigent segons
acord del Consell de Ministres del passat mes de novembre”, val a dir, en primer lloc, que tal acord
es refereix al Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament
general de circulació, aprovat pel Reial 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament general de
vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de
trànsit, que es va publicar al BOE núm. 297, de 11/11/2020, però que encara no està vigent, atès que,
d’acord amb la seva Disposició final única, la modificació de l’article 50 del Reglament general de
circulació —que és la que regula la velocitat a vies urbanes— entrarà en vigor als sis mesos de la
publicació, ho sigui, el proper 11 de maig.
Per la tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient s’inicià el present expedient, adreçat a la
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial per adequar-la a la
normativa vigent.
En l’expedient s’ha substanciat, sense que, vençut el termini, s’hagin fet aportacions, amb caràcter
previ a la seva aprovació, la consulta pública, via web, prevista en l’article 133 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preceptiva amb
caràcter previ a l’elaboració dels projectes o avantprojectes de reglament, tot demanant l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
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S’ha incorporat a l’expedient, proposta de modificació elaborada pels oficials de la Policia Local
responsables del Departament de Mobilitat, amb el vist i plau de l’Inspector en cap, en el que
s’exposen els motius que justifiquen la modificació de l’Ordenança, però que no inclou una proposta
concreta de les modificacions que es volen implementar, encara que sí les trobam a la consulta
pública prèvia.
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria proposa al Ple l'adopció del
següent
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ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i
Seguretat Vial.
Segon.- Obrir un període d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes balears, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d'anuncis digital de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Simultàniament,
es
publicarà
al
http://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01.

portal

web

de

l'Ajuntament

Conclòs el període d'informació pública i audiència dels interessats, les reclamacions i suggeriments
presentats s’estimaran o desestimaran total o parcialment i s'aprovarà l'Ordenança definitivament pel
Ple.
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial d'aquesta
Ordenança, l'Acord d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, estenent-se certificació que acrediti
aquesta circumstància.
Tercer.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva de l’Ordenança amb el text íntegre de la mateixa, per
al seu general coneixement en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, produint efectes jurídics
transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació; així mateix, ha d’inserir-se
en el tauler d'anuncis digital de l'Ajuntament.
Estarà
a
la
disposició
dels
interessats
http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=12758

a

la

seu

electrònica

Quart.- Remetre a l'Administració de l'Estat i a al Govern de les Illes Balears, en el termini de
quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de
l’Ordenança o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així
com còpia íntegra autenticada dels mateixos.
Cinquè.- Publicar en el Portal de transparència el text definitiu de l’Ordenança d’acord amb la
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informació concreta d’obligatòria publicació que estableix la llei.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(00h 00m i 28s) https://vimeo.com/540507983#t=28s

3 Moció de Ciutadans sobre mesures extraordinaries de suport a la solvència empresarial.
Exp. E0225-2021-000012
S'aprova, per unanimitat, l’esmena de modificació de l'acord.
El passat 12 de Març es va publicar al BOE , el Reial decret Llei de mesures extraordinàires de
suport a la solvència empresarial en resposta a la PANDÈMIA de la COVID 19 per les empreses
i autòmons a desenvolupar per les comunitats autònomes .
La nova linia d'ajuts dotada amb 11.000 millions € -7000 d'ells en ajudes directes, té com a
objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajudes directes als autònmos i empreses dels
sectors mes afectats per la pandemia i els ingressos hagin caigut mes del 30% en dif AA
Es tracta de ajudes molt necessàries per empresaris i autònmos del nostre Pais , precisament per
aixo no es comprèn que hagin estat exclosos tants petits negocis .Les ajudes estan molt
limitades únicament a una sèrie d'activitasts empresarials .
La dotació especifica per les IB i Canaries es de 2.000 milions € , els cuals 85 milions
corresponen a l'illa de Menorca . Els requisits que ha fixat el govern per que les empreses i
autònoms puguin accedir a les ajudes directes són bastant restrictius . Només podran rebre ajudes
/ subvencions 95 des les 538 branques d'activitat Economica (CNAE) classificació nacional
d'activitats econòmiques
Com per ejm no es poden beneficiar d'aquestes ajudes la fabricacació de calçat , formatges ,
elaboracó de productes carnis , peix i marisc , cultiu d'hortalisses i cítrics , explotació de cavalls i
altres equines, fertilitzants , animals de companyia, aliments, reparació i manteniment naval,
perruqueries , bugadaries, ferreteries, botigues d'electrodomèstics , pintura i vidre , mobles,
llibreries, floristeries, tallers , botigues de material esportiu ( Sovenirs ) material elèctric, material
construcció , joguines i ortopèdies , productes cosmètics , estacions de servei etc....
Tot just el 10% del total de los (CNAES ) es poden acullir a les mesures , sent aixo mes que clar
insuficients . Les empreses turístiques de temporada juntament els considerats esencials
podent obrir i van veure igualment baixada de la facturació , continuen sent avui activitats
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comercials totalment oblidades .
Moltes d'aquestes mateixes PYMES i autònoms per diferents motius no van poder optar a altres
mesures COVID 19 impulsades per els ajuntaments , Consell Insular de Menorca , Govern de les IB
i Govern d'Espanya .
Sembla lògic haver inclòs com a criteri per poder ser beneficiari d'aquests ajuts , la disminució real i
efectiva de la facturacò en relació al 2019 , com a conseqüència de la pandemia i no excloure
epigrafs d'activitats econòmiques només pel fet d'haver considerat essencials o no .
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Per aquests motius CS el Grupo Municipal de Ciudadanos Mahón presenta al ple de l'ajuntament
de Mahón la següent moció.
* El ple de l'Ajuntament de Maó insta al Govern de les Illes Balears a estudiar l'afectació de la
pandèmia als sectors econòmics i empreses de Menorca i a incloure aquelles empreses que, d'acord
amb la realitat de Menorca, requereixen de l'ajuda de l'administració en un moment tan delicat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(00h 15m i 07s) https://vimeo.com/540507983#t=907s

4 Moció de Ciutadans sobre s'agreujament de les patologies mentals durant la pandèmia. Exp.
E0225-2021-000013
S'aprova, per unanimitat, l’esmena de modificaciódels tres punts de la proposta d'acord.
Diuen es sociòlegs, psicòlegs, psiquiatres i experts en sa matèria que avui duim a sa consideració
d’aquest ple, que sa següent ola de sa pandèmia, pot ser no sigui de malalts de virus de sa Covid-19,
si no de ses seqüeles emocionals que sa pandèmia, per sa durada d’aquesta, ets efectes sobre sa
salut, sobre s’economia i sobre sa nostra manera de relacionar-nos (o millor dit, de no relacionarmos), desgraciadament mos deixarà. Seqüeles psicològiques que estan ja fent estralls a ses consultes
d’especialistes en malalties mentals. No obstant, com a dada esgarrifosa i concloent, dir que es
pensaments suïcides s’han incrementat entre un 8 i un 10 per cent darrerament sobre tot en persones
joves i sanes. Creim, com diu es vocal de psicologia clínica des Col·legi de Psicòlegs de ses Illes
Balears, Antoni Riera, que hi ha, per una banda, que “reforçar molt es servei d’atenció psicològica a
sa salut pública i millorar ses seues condicions”; i, per altra banda, que ses “autoritats haurien de
transmetre missatges recordatoris de sa situació de que vivim (sa pandèmia) més compassius”.
Intentem, entre tots ets aquí presents, posar es nostro granet d’arena en aquest sentit.
6
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També pensam que ses patologies de salut mental avui en dia estan encara estigmatitzades, tal com
mos recorda es degà des Col·legi de Psicòlegs de ses Illes Balears, Javier Torres. Prova d’açò és sa
recent mofa que es va fer recentment d’un Diputat quan aquest va exposar aquest tema en es
Congrés i va rebre sa aberrant resposta de: “Ves-te’n an es metge!”. No valorarem aquesta resposta
perquè es respon per ella mateixa, tot i que es Diputat autor de sa trista resposta, es disculpés
diguent que va ser una frase desafortunada. Creim que hi ha molt més que ignorància sobre aquest
tema.
Per posar un poc en valor que hi ha que desestigmatitzar ses patologies mentals, creim que és
important destacar que dia 10 d'Octubre es celebra es “Dia Mundial de sa Salut Mental”, i que
encara que només sigui simbòlicament un dia i una data en es calendari, hem de donar, des de ses
institucions, molta importància a que sa prevenció des suïcidi ha de ser una eina mèdica com una
altra per fer front an aquestes enfermetats. De fet, ja va ser es tema principal de l'any passat per
commemorar es 10 d’Octubre. Per sa “Confederación Salud Mental España”, aquest tema és de vital
importància i ha de ser abordat de manera integral com més prest millor.
Aportam més dades: Segons la OMS, sa salut mental és un component crucial de sa salut, entesa
aquesta darrera com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només s'absència
d'afeccions o malalties”. Sa salut mental es defineix com un “estat de benestar en es qual sa persona
desplega ses seues capacitats i és capaç de fer front a s'estrès normal de sa vida, de fer feina de
forma productiva i de contribuir a sa seua comunitat”. Segons sa pròpia OMS, més de 800.000
persones se suïciden cada any en el món i a Espanya sa xifra és de 10 persones an es dia; i com
indicàvem as principi, a mesura que sa pandèmia des coronavirus s’anava propagant per tot el món,
també anaven creixent considerablement es temor, sa preocupació, s’ansietat i sa depressió entre sa
població en general.
A Espanya, actors tan rellevants com sa “Plataforma d'Associacions de Psiquiatria i Psicologia
Clínica de s'Infància i Adolescència”, o es “Consell de Psicologia d'Espanya” o sa “Confederació de
Salut Mental d'Espanya”, han alertat sobre s'impacte que sa pandèmia i es confinament poden tenir a
sa salut mental de sa població en general, incidint en s'importància d'enfortir amb urgència sa xarxa
de salut mental i d'ajuda psicosocial amb un focus especial en es més vulnerables.
S'actual pandèmia de sa Covid-19 ha posat de manifest, amb claredat, ses limitacions des nostros
sistemes de protecció social i sanitari per donar resposta a ses creixents demandes d'assistència
psicològica de sa població. Resulta altament probable que s'empitjorament de sa salut psicològica,
produït per sa crisi social i sanitària que vivim, suposarà una enorme prova d'esforç per un sistema
de salut mental escàs de recursos i amb amplis marges de millora en sa seua gestió, tal com hem
comentat en es començament.
Entre altres recomanacions des de ses entitats esmentades (que no duim per votar en aquest ple), es
realitzen ses següents:
– Sa planificació de ses necessitats assistencials ha de tenir com a principi rector una concepció
integral de sa salut de ses persones, que tengui en compte ses seues necessitats biològiques,
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psicològiques i socials.
– Reforçar sa vigilància contra s'intrusisme i ses males pràctiques.
– Reforçar ses xarxes de Salut Mental de ses Comunitats Autònomes.
– Garantitzar sa presència de psicòlegs a s'Atenció Primària.
– Posada en marxa d'un Programa Nacional de Prevenció de Conductes Suïcides.
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– Reforçar de forma substancial s'atenció psicològica en es centres soci-sanitaris: En es servicis
socials, en es jutjats, a ses residències per a majors, en es centres educatius i centres d'atenció a
menors.
Val a recordar també, i com explica es Secretari General de la ONU, que una bona salut mental és
clau per lluitar contra sa COVID-19 i per sortir de sa crisi, ja que permet a ses persones mantenir-se
sanes i segures, i desplegar es seu paper a sa família i a sa societat, com a cuidadors i treballadors,
contribuint a més a sa recuperació econòmica.
Pensam que sa situació viscuda a Espanya i a tot el món amb sa pandèmia és tan excepcional, que
no existeixen encara respostes concloents sobre quina serà exactament s'afectació psicològica a sa
població en es curt, mitjà i llarg plaç. No obstant açò, s'experiència acumulada en crisis humanitàries
i situacions de confinament, així com ets incipients estudis realitzats, duen an ets experts a afirmar
s'especial vulnerabilitat que tenen es fiets, ses fietes i ets adolescents i sa necessitat de reforçar sa
detecció i prevenció des problemes. Hi ha experts que assenyalen que es nivells
d'estrès posttraumàtic són quatre vegades majors en ets infants que han passat per una quarentena, i
que aquests episodis poden arribar a donar-se fins a tres anys després.
Com ha ocorregut en altres llocs del món, en es mesos de confinament han sorgit un número
important d'iniciatives tant públiques com privades que han ofert per medis telemàtics ajuda
psicosocial a sa població. Aquestes accions, juntament amb s'esforç realitzat per moltes famílies i
cuidadors per limitar s'estrès i ses connexions habituals amb xarxes familiars i amics, han constituït
una font de resiliència. No obstant açò, ajudar-se únicament amb aquest tipus d'accions creim que no
és suficient, i pensam que és necessari seguir actuant per reduir es sofriment de sa població i mitigar
ses potencials conseqüències associades a mitjà i llarg termini.
Per tot açò fins aquí exposat, Cs Mahon presenta a Ple sa següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Instar a s'equip de Govern d’aquest Ajuntament a que insti an es Governs Balear i de s’Estat
perquè segueixin treballant per convertir sa salut mental en un element transversal a ses àrees
d'actuació dins es plans de reconstru cció elaborats per combatre ets efectes de sa COVID-19. .
2. Instar a s'equip de Govern d’aquest Ajuntament a que insti an es Govern Balear perquè IB-Salut,
en sa mesura de lo possible, segueixi reforçant es nombre de psicòlegs i psiquiatres a ses consultes
8

de sa Sanitat pública de ses nostres illes, principalment amb aquells especialitzats en infants i
adolescents.
3. Instar a s’equip de Govern d’aquest Ajuntament a dotar Maó, en col·laboració des Govern de ses
Illes Balears, com s'ha fet fins ara, de més visibilitat contra sa problemàtica de sa salut mental,
celebrant cada dia 10 d’Octubre, d’ara endavant, es “Dia Mundial de sa Salut Mental”, organitzant,
des de s’àrea corresponent, ses accions que cregui oportunes, a fi de que es reforci sa normalització
i sa desestigmatització d’aquesta branca de sa salut.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-CFCC6512-9C9A-47B4-B23A-303AFDFF1EFF 17/06/2021 14:57:06 Pag.:9/18
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(00h 32m i 15s) https://vimeo.com/540507983#t=1935s

5 Mocio del Partit Popular sobre l'aplicació del reglament dels Consells Municipals. Exp.
E0225-2021-000014
S'aprova, per unanimitat, l’esmena de modificació del primer punt de la proposta d’acord.
En el Ayuntamiento de Mahón, en el marco establecido por la legislación, hay órganos políticos, de
carácter decisorio y otros de funciones consultivas, fiscalizadoras y de coordinación.
Además de estos órganos, el Ayuntamiento cuenta con una serie de servicios municipales y de
participación ciudadana que lo componen 10 Consejos Municipales:
Consejo Municipal de Igualdad, Consejo de Gente Mayor, Consejo de Infancia y Juventud, Consejo
Escolar Municipal, Consejo Municipal de Comercio y Turismo, Agenda Local XXI, Consejo Asesor
en Temas de Discapacidad, Consejo Municipal de Acción Social, Consejo Municipal del Puerto y
Consejo Municipal de Barrios.
Dado que hay unos reglamentos que rigen el funcionamiento de estos Consejos, desde el Partido
Popular no entendemos por qué no se cumplen los plazos y las convocatorias en ellos establecidos.
Para subsanar esta situación, mientras estén en vigor, deben cumplirse y atenerse a su contenido. Y
si es de interés realizar modificaciones en los mismos, para asegurar su cumplimiento, trabajar en
ellos para que sean unos reglamentos ajustados a las necesidades y a la realidad actual.
Dado que en el último mandato no se están cumpliendo los plazos de convocatoria exigidos en los
reglamentos internos de cada uno de ellos es por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular
presenta la siguiente propuesta de acuerdo:
9

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Mahón constata el inclumplimiento reiterado de los reglamentos
de los Consejos Municipales y la necesidas de resolver esta situación.
2.- Para evitar los reiterados incumplimientos antes mencionados, modificar los reglamentos de cada
Consejo Municipal, estableciendo los nuevos plazos de las convocatorias por los debe regirse cada
uno, contando con las opiniones de los demás grupos del Consistorio.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
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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:
(00h 54m i 33s) https://vimeo.com/540507983#t=3273s

6 Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos d'adeshió a la
declaració institucional del Dia d'Europa. Exp.l E0225-2021-000015
L'Ajuntament de Maó se suma amb aquesta declaració institucional a la celebració del 9 de maig,
del Dia d'Europa, que commemora la pau i la unitat del nostre continent.
El 9 de maig de 1950, el que va ser ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va
pronunciar a París un dels discursos més cabdals del segle XX a Europa, La Declaració Schuman,
per reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després d'un conflicte bèl·lic
entre les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta Declaració, a més d'impulsar la
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar els governs a treballar units per assolir una
pau estable i duradora, que va permetre el desenvolupament econòmic i social dels països durament
castigats pels diferents conflictes bèl·lics. Fa més de setanta anys d'aquell primer pas i el balanç és
sens dubte positiu. Hem avançat més del que els pares fundadors varen imaginar, i no obstant
això, és menys del que ara necessitam.
Cal subratllar la importància que ha tingut la Unió Europea en el desenvolupament del nostre
arxipèlag des que en formam part, ara més que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer front des
de la unitat i la solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia com la que estam
vivint. Durant aquest any tindrà lloc La Conferència del Futur d'Europa, una oportunitat única
perquè tots els ciutadans i la nostra societat civil configurin el futur del projecte europeu.
La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la majoria de països de tot el
món i les Illes Balears són el territori que més pateix aquest impacte econòmic i laboral de tot el
país. Davant els problemes comuns, és necessari adoptar solucions compartides, amb solidaritat i
corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa d'inversions públiques a tota la UE i
instruments financers per donar resposta a la crisi econòmica i social que es deriva d'aquesta
10

emergència sanitària.
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Ens pertoca demanar a la Unió Europea que augmenti els acords amb diferents polítiques que
consolidin la nostra comunitat de valors i necessitats, com s'està fent amb la posada en marxa del
Next Generation EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement econòmic dels Estats
membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de la recuperació post Covid, sobre
la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació digital, i amb compromís ferm que més del
30% d'aquestes ajudes vagin destinades a projectes mediambientals, que agilitzin el procés de
descarbonització. Una oportunitat històrica per a canviar el nostre model productiu i de societat de
cara a acostar-nos als objectius de desenvolupament sostenible impulsats per l'ONU dins l'Agenda
2030.
En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i mediterrani a l'octubre de
2020 el ple del Comitè de les Regions va aprovar per àmplia majoria el dictamen a proposta del
Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea (UE) a les illes
mediterrànies davant l'especial vulnerabilitat socioeconòmica, ambiental i climàtica d'aquests
territoris insulars. El seu títol és Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular
mediterrani. És el primer dictamen presentat per iniciativa pròpia del Govern al Comitè de les
Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions, el
juny 2020. Les Illes Balears són un cas singular i, conseqüentment necessiten respostes i plans
singulars i adaptats.
La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat sempre: una realitat viva, que
s’adapta i respon a les noves necessitats i emergències.
Per tot això, l’Ajuntament de Maó se suma a aquesta commemoració i es compromet a:
1. Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig, tenint hissada la bandera de la
Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a la seu de l’Ajuntament i/o edificis municipals i
monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi.
2. Enllumenar de color blau l’Ajuntament, seus de govern, edificis municipals i monuments que
tinguin un lloc rellevant dins el municipi la nit del 9 de maig de 2021.
3. Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l’organització
d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent com puguin ser conferències, dins en
el marc de la conferència sobre “El futur d’Europa” i extreure les conclusions que es generin.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(01h 18m i 20s) https://vimeo.com/540507983#t=4700s
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7 Moció dels grups municipals del PSOE i Ara Maó relativa a la taxa de reposició de policies
locals. Exp. E0225-2021-000016
L’aposta per uns cossos de policia local formats exclusivament per personal funcionari de carrera ha
vingut a coincidir en un context d’evident reducció de plantilles de policia dels municipis, a
conseqüència de les limitacions impostes per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local. En conseqüència, les restriccions derivades de les taxes de
reposició d’efectius els darrers anys han donat com a resultat que molts d’ajuntaments no comptin
amb uns cossos policials adequadament dimensionats, afegit a això els moments de dificultat i de
necessitat de fer complir normativa nova i canviant aprovada per lluitar contra la pandèmia de la
COVID-19,
Les dificultats creixen quan així mateix, a conseqüència de què alguns efectius tenen necessitat de
sol·licitar ocupar places de segona activitat, les plantilles encara es redueixen més.
Totes aquestes circumstàncies donen lloc a una situació d’extraordinària i d’urgent necessitat en la
qual resulta imprescindible poder reposar les places dels efectius que es troben en segona activitat.
Això facilitaria que l'Ajuntament pugui adoptar les mesures de reposició d’efectius amb l’objectiu
d’assegurar que el seu cos policial disposa en tot moment del personal suficient per a prestar en
condicions totes les funcions que els són inherents.
El Govern Balear, juntament amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears han estudiant
diferents propostes de solució a la situació actual en que es troben les plantilles de policies locals a
la gran majoria dels municipis de les Illes Balears, havent acordat canvis en la normativa, que
afavoriran una més àgil dotació de les plantilles de la Policia, però que no són suficients, donat que
és necessari incidir sobre la taxa de reposició.
Per tot això anteriorment exposat, es presenten les següents propostes d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Govern de l’Estat a eliminar la taxa de reposició
anual de les plantilles de Policies Locals, per tal que cada municipi pugui adequar les
plantilles municipals a la seva realitat i necessitats. Així mateix, poder incloure a l’oferta
pública d’ocupació, a més de les places ocupades per persones que tenen prevista la seva
jubilació anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les d’aquelles persones que es jubilaran
durant els anys 2021 i 2022 a l’edat ordinària de jubilació.
2. Subsidiàriament, el Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Govern de l’Estat a alliberar les
places de segona activitat per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació.
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3. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a l’Equip de Govern a elaborar, negociar amb els
representants sindicals i dur a aprovació un Reglament de Segona Activitat per a la Policia
Local.
4. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a les diferents administracions supramunicipals a cobrir
totes les places de les Forces i Cossos de Seguretat en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(01h 25m i 00s) https://vimeo.com/540507983#t=5100s

8 Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos en relació al
Dia Internacional de la Terra. Exp. E0225-2021-000017
La celebració del Dia de la Mare Terra cada 22 d'abril, promoguda per Nacions Unides, ens serveix
per recordar-nos que el planeta en el qual vivim no és només un espai físic de roca i aigua, sinó que
té la capacitat de donar vida, acollir-nos i proporcionar-nos un ecosistema en el qual créixer i viure
en harmonia.
La Terra ens demana clarament que actuem. La natura pateix. Els incendis a Austràlia, els rècords de
calor terrestre més grans i la pitjor invasió de llagostes a Kenya... Ara ens enfrontem a la COVID19, una pandèmia de salut global amb una forta relació amb la transformació constant de zones fins
ara verges.
El canvi climàtic, l’enorme i progressiva pèrdua de biodiversitat, la desforestació, el canvi d'ús del
sòl, la producció intensiva agrícola i ramadera, o el creixent comerç il·legal de fauna, poden
augmentar el contacte i la transmissió de malalties infeccioses d'animals a humans (malalties
zoonòtiques).
Els informes dels panells de científics promoguts per Nacions Unides (IPCC i IPBES) ens recorden
de manera clara la necessitat d’aplicar un canvi cap una economia més harmònica, que funcioni tant
per a les persones com per al planeta.
Per tal de sumar-nos a la celebració del Dia Internacional de la Mare Terra i posar en pràctica el
lema pensar globalment actuar localment, ens comprometem a:
1. Fer dels espais a l’aire lliure veritables pulmons verds, incrementant la sembra i la conservació
13

d’espècies autòctones per tal de lluitar contra la emergència climàtica i la falta d’aigua
potable.
2. Incorporar l’educació ambiental en tots els fòrums de debat, sobretot els relacionats amb la
formació dels joves.
3. Seguir apostant per la implantació de les energies renovables i el control de la contaminació
atmosfèrica en el nostre municipi.
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4. Implementar la recollida separativa de residus i promoure el reciclatge i la reutilització donant
exemple en tots els edificis municipals. Reduir l’ús de plàstic d’un sol ús a les activitats
públiques i promoure que també ho faci la iniciativa privada.
5. Instaurar polítiques de consum responsable de l’aigua, d’aprofitament de pluvials, de
reutilització de residuals i de prevenció de la contaminació dels aqüífers.
6. Dur a terme polítiques de mobilitat sostenible per disminuir l’impacte i la contaminació
ambiental
7. Promoure el consum de productes locals respectuosos amb el medi.
8. Incentivar la construcció amb materials naturals o altament reutilitzables.
9. Col·laborar en les polítiques orientades a tenir un mar neta i un port en les millors condicions
ambientals.
10. Promoure aquelles activitats econòmiques que contemplin de manera important els reptes
anunciats als punts anteriors.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

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:
(01h 51m i 13s) https://vimeo.com/540507983#t=6673s

9 Donar compte decrets d'alcaldia mes de març
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 56m i 03s) https://vimeo.com/540507983#t=6963s

10 Precs i preguntes

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-CFCC6512-9C9A-47B4-B23A-303AFDFF1EFF 17/06/2021 14:57:06 Pag.:15/18
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

10.1 Prec del Grup Municipal del Partit Popular sobre les obres del centre. Exp. E0651-2021000004
Nos han llegado muchos comentarios de ciudadanos y hemos podido ver también en redes sociales
muchas quejas sobre la marcha de las obras y sobre los “no” avisos del Ayuntamiento o de la
empresa constructora.
Conocemos perfectamente la problemática a la hora de llevar a cabo cualquier obra, especialmente
si esta es en el centro y seguro que coincidimos con ustedes en que la necesidad de dichas obras ha
de pasar por encima de las posibles molestias que generen, pero también coincidiremos al afirmar
que el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento de la misma y,
sobretodo, intentar que los más afectados, vecinos y comerciantes de esas calles, estén siempre muy
bien informados del día a día y de lo previsto en las fases siguientes.
Por lo visto en muchos de los comentarios, tanto el seguimiento de la obra como la información a
vecinos y comerciantes, es francamente mejorable y por este motivo;
Rogamos al Sr. Alcalde, tenga en cuenta este ruego y ordene a la concejalía de urbanismo y a las
demás concejalías que tengan que ver con estas obras a mejorar los aspectos comentados.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 56m i 21s) https://vimeo.com/540507983#t=6981s

10.2 Prec del Grup Municipal del Partit Popular sobre la Residència Geriàtrica Assistida.
Exp. E0651-2021-000004
Continuando, desgraciadamente, en la misma línea sobre los rumores sobre el geriátrico, que en
Enero nos llevo a descubrir la, como mínimo, moralmente despreciable vacunación anticipada del
concejal Enric Mas, nos llegan noticias de algunos problemas en el geriátrico.
Haría bien el equipo de gobierno en explicar estos problemas en comisión o incluso convocando
alguna reunión ex profeso para tratar estos temas a la oposición para que así, este Grupo Municipal,
no tuviera que preguntar estas cuestiones en los Plenos, pero, tristemente, ya conocemos la calidad y
el tipo de transparencia que ustedes practican.
Son ustedes, con sus maneras de gobernar, los que nos obligan a tratar temas tan sensibles como los
relacionados con la Residencia Geriátrica de manera tan visible.
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Venimos de una época muy dura en el Geriátrico debido a los brotes de la Covid-19 y ha sido, este
último, un año muy duro debido a la Pandemia, que todavía continua.
Y hablamos de muchas incidencias, que han aumentado dramáticamente durante estos últimos
meses. Hablamos de muchas contrataciones por substituciones o bajas que han tenido que hacerse de
forma urgente y que no sabemos si cumplen con los requisitos establecidos y o con la experiencia
laboral que estos trabajos requieren. Hablamos de familias enfadadas, de personal saturado, de
problemática laboral, de discrepancias,………… de demasiadas cosas.
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Por estos motivos y a pesar de su oscurantismo, están a tiempo y estamosdispuestos;
Rogamos al Sr. alcalde que convoque a los partidos de la oposición a una reunión o comisión
informativa de servicios sociales exclusivamente para informar de todos los temas relacionados con
la R.G.A. para que, de esta manera, de forma clara y abierta, practicando la transparencia, entre
todos lospartidos que formamos esta Corporación, intentemos mejorar el funcionamiento de nuestra
Residencia Geriátrica asistida.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 59m i 21s) https://vimeo.com/540507983#t=7161s

10.3 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Mahón sobre els problemes
d'enllumenat. Exp. E0227-2021-000012 (PR 12-1)
Hemos podido ver en redes sociales los avances en algunos trabajos de reparación realizados en los
últimos meses.
Por este motivo, preguntamos al Sr. Alcalde:
1. Resumen de las reparaciones realizadas
2. Situación actual de los proyectos ya comentados varias veces, Es Murtar, Sa Mesquida, Paseo
Marítimo y zona Molí des Plà.
3. Proyectos de futuro a corto, medio y largo plazo.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 04m i 43s) https://vimeo.com/540507983#t=7483s

10.4 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Mahón sobre la contratació del servei
de socorrisme. Exp. E0227-2021-000012 (PR 12-2)
Pudimos ver en prensa que el Ayuntamiento había renunciado a realizar el servicio de socorrismo
con personal propio y externalizaba de nuevo dicho servicio.
16

A pesar de que en el artículo publicado en el periódico se insinuaban los motivos por los que se
producía este cambio, queremos preguntar al Sr. Alcalde:
1. Pasados varios meses desde que acabara el verano, ¿desde cuándo se había tomado la decisión de
volver a externalizar el servicio?
2. ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno de los años de servicio prestado con personal
contratado directamente por el Ayuntamiento?
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3. ¿Piensa seguir externalizando este servicio o en un futuro, piensa volver a prestarlo con personal
propio?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 24m i 13s) https://vimeo.com/540507983#t=8653s

10.5 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Mahón sobre el Port de Maó. Exp.
E0227-2021-000012 (PR 12-3)
Llevamos ya más de un año con una pésima imagen en una de las zonas más emblemáticas e
importantes de nuestra ciudad, nuestro puerto.
Desde que, unilateralmente, sin consensuar, sin apenas información alguna, y además aprovechando
el confinamiento, se procedió a la modificación del sentido de circulación del vial, con el
consecuente rechazo de gran parte de la ciudadanía, pero sobretodo de los usuarios más directos del
puerto. Tras mucho debate parte de las acciones que se llevaron a cabo se retrocedieron, si bien, los
daños estéticos son todavía más que evidentes.
En dicho cambio, tampoco se tuvo en consideración la opinión de los comercios, restaurantes,
náuticas y otras empresas con intereses en el puerto, ni la opinión de los vecinos de la zona.
El 23 de junio de 2020, se firmó un acuerdo con representantes del puerto, y todos los partidos que
formamos esta corporación, en el cual, existía el compromiso de mantener un dialogo permanente
para encontrar la opción más consensuada posible.
Estos últimos días, ha aparecido en prensa el proyecto de ideas y de obras para este vial, de tanta
importancia para nuestra ciudad, para la buena comunicación, para una buena imagen y un buen
servicio, no solo para los residentes y comercios de la zona, sino para todos los ciudadanos del
municipio y visitantes de nuestra ciudad.
Es por ello que preguntamos al Sr. alcalde:
1º. ¿Han cumplido con lo pactado y se han reunido con la plataforma de empresas del puerto y, si lo
han hecho que resultados han dado estas reuniones y si se ha llegado a algún acuerdo?
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2º. ¿Tiene previsto el actual equipo de gobierno contar con las opiniones de los vecinos,
restauradores, comerciantes, empresas náuticas, etc, así como con todos los grupos municipales que
conformamos el Consistorio para diseñar y definir el nuevo proyecto que APB tiene previsto realizar
en el puerto?
3º.- ¿No cree el Sr. alcalde que es importantísimo convocar el Consejo Municipal de Puerto, para
poder explicar este nuevo proyecto, tan importante para el futuro de nuestra rada y por tanto para el
municipio?
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4º.- Y una vez más preguntamos al Sr. alcalde ¿cuál será fecha de puesta en funcionamiento del
ascensor?
5º.- ¿Cree el Sr. alcalde que era necesario llevar a cabo los cambios efectuados, durante la pandemia,
en una situación tan complicada para las empresas, si ya conocía que se iba a realizar esta inversión
en nuestro puerto?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 39m i 13s) https://vimeo.com/540507983#t=9553s

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22.07 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
LA SECRETÀRIA

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets

Mónica Clariana Nicolau,
secretaria general
17/06/2021 14:57:08
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