ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària del dia 28/01/2021
A Maó, quan són les 19:00 hores del dia 28/01/2021, 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
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
Interventor: Guillem Rotger Coll
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
1. Acta de la sessió 22 de desembre del 2021
2 Aprovació pressupost general per a 2021. Exp. E0097-2020-00001
3 Rectificació inventari municipal. Exercici 2019. Exp. E0242-2020-000001
4 Desestimació al·legacions i aprovació definitiva ordenança VMP. Exp. E0587-2020-000209
5 Modificació ordenança fiscal n. 17 reguladora de la taxa d'ocupació del domini públic E03192021-000001
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II.- CONTROL DE GOVERN
6 Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos, en relació a l'augment desproporcionat des
preu de l’electricitat. Exp. ME0225-2021-000001 - SG3221MC00001
7 Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a sa pujada de llum d’un 27%.
Exp. E0225-2021-000002 - SG3221MC0002
8 Donar compte decrets d'alcaldia
9 Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1. Acta de la sessió 22 de desembre del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 4 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 36s) https://vimeo.com/506037628#t=36s

2 Aprovació pressupost general per a 2021. Exp. E0097-2020-00001
Que la Comissió informativa de serveis generals, hisenda i dinamització econòmica de l’Ajuntament
de Maó, en sessió Ordinària, realitzada el dia 21/01/2021, adoptà, entre d’altres, el següent
dictamen, que es transcriu literalment a continuació:
1.- Inadmetre les reclamacions presentades per part del grup municipal del Partido Popular.

2.- Aprovar definitivament l’expedient de Pressupost General per al 2021 de l’Ajuntament de Maó,
que ascendeix a 42.839.018 (quaranta-dos milions vuit-cents trenta-nou mil divuit euros) a l’Estat
d’Ingressos i a 42.781.720 € (quaranta-dos milions set-cents vuitanta-un mil set-cents vint euros) a
l’Estat de Despeses i presenta un superàvit de 57.298,00 € (cinquanta-set mil dos-cents noranta-vuit
euros) amb una operació de crèdit a llarg termini, per al finançament d’inversions, per import de
6.000.000 € (sis milions cinc-cents mil euros) i que, en resum, queda com segueix:
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ESTAT D'INGRESSOS
cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total general

PREVISIÓ 2021
19.083.000
152.600
6.153.500
9.079.361
379.900
0
1.930.657
60.000
6.000.000
42.839.018

ESTAT DE DESPESES
CAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGENCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total general

PREVISIÓ 2021
13.947.893
15.360.220
168.055
4.614.106
0
6.685.101
1.195.080
60.000
751.265
42.781.720

Acompanyen l’expedient la Plantilla de personal per a l’exercici 2021 i l’annex corresponent.
Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós-

administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 13 (7 PSOE i 5 Ara Maó i 1 Cs)
Vots en contra: 8 PP
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 01m i 05s) https://vimeo.com/506037628#t=65s

3 Rectificació inventari municipal. Exercici 2019. Exp. E0242-2020-000001
Que la Comissió informativa de serveis generals, hisenda i dinamització econòmica de l’Ajuntament
de Maó, en sessió Ordinària, realitzada el dia 21/01/2021, adoptà, entre d’altres, el següent
dictamen, que es transcriu literalment a continuació:
Les Administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu
patrimoni, fent constar, amb el suficient detall, els esments necessaris per a la seva identificació i les
que resultin precises per a reflectir la seva situació jurídica i la destinació o ús al fet que estan sent
dedicats.
Les unitats competents en matèria de gestió patrimonial adoptaran les mesures oportunes per a la
immediata constància en l'Inventari General de Béns i Drets dels fets, actes o negocis relatius als
seus béns i drets, i notificaran els fets, actes i negocis que puguin afectar la situació jurídica i física
dels béns i drets l'inventari dels quals correspongui al referit centre directiu, o a la destinació o ús
d'aquests.
La rectificació de l'inventari es verificarà anualment, i en ella es reflectiran les vicissituds de tota
índole dels béns i drets durant aquesta etapa.
L'Inventari General de Béns i Drets de l’Ajuntament de Maó-Mahón inclourà la totalitat dels béns i
drets que integren el Patrimoni de l’Ajuntament,
Respecte de cada bé o dret es faran constar en l'Inventari General aquelles dades que es considerin
necessaris per a la seva gestió i, en tot cas, els corresponents a les operacions que, d'acord amb el
Pla General de Comptabilitat Pública, donin lloc a anotacions en les rúbriques corresponents
d'aquest.
S’ha emès informe de serveis jurídics en data 10 de desembre de 2020 i de secretaria en data 13 de
gener de 2021.

Correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la rectificació anual de l’Inventari dels Béns i Drets
de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa pertinent.
Per tant, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, proposa al Ple, l’adopció
del següent:
ACORD:
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Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets Municipals corresponent a l’exercici
de 2019, en el que s’incorporen les altes més les millores produïdes durant l’exercici, així com les
baixes més les amortitzacions, que dona un total a 31 de desembre de 2019 de: 96.339.954,79 euros
Segon. -Remetre una còpia de la rectificació de l'Inventari autoritzada per la secretaria General i
amb el vistiplau del Sr. president als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la CCAA,
als efectes previstos en l'article 86 del TRRL.
Tercer. -Donar trasllat a l'Arxiu municipal dels documents en suport electrònic relatius a la present
rectificació de l'Inventari.
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 21m i 37s) https://vimeo.com/506037628#t=1297s

4 Modificació ordenança fiscal n. 17 reguladora de la taxa d'ocupació del domini públic
E0319-2021-000001
Que la Comissió informativa de serveis generals, hisenda i dinamització econòmica de l’Ajuntament
de Maó, en sessió Ordinària, realitzada el dia 21/01/2021, adoptà, entre d’altres, el següent
dictamen, que es transcriu literalment a continuació:
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència
de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels
fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer
front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens
dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de
ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.

Per Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la
propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 de 25 d'octubre de 2020, a l'empara del que es
disposa en l'article quart, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma,
excepció i lloc.
Amb motiu de l'estat d'alarma i la negativa incidència en els bars i comerços del municipi, obligats a
tancar els seus negocis, l'Ajuntament considera necessari la modificació de l’Ordenança fiscal num
17 reguladora de la taxa per ocupació del domini públic, tarifa b, c i e.
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Atès que Menorca pujarà al nivell 4 d’alerta per COVID-19 i tindrà toc de queda a les 22.00 hores a
partir del proper dissabte 18 de gener per l’empitjorament greu dels indicadors epidemiològics es
preveu que l’activitat econòmica es mantingui reduïda involuntàriament com a conseqüència dels
efectes del coronavirus.
Es proposa donar continuïtat a la Disposició addicional segona establerta al text vigent durant tot
l’exercici 2021, amb l’objectiu de contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del
teixit comercial i empresarial de Maó i a l'impuls de la promoció i dinamització del sector comercial
i turístic
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
Vista la Memòria de la regidoria de Comerç i Turisme i l’informe de la Secretaria de data
14/01/2021 i de l’Interventor, es proposa al Ple l’adopció dels següent
ACORD:
Primer..- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal num 17 reguladora de la
taxa per ocupació del domini públic d’acord amb el que es detalla a continuació:
" DISPOSICIÓNS ADDICIONALS
Disposició addicional segona. Tarifes b), c) i e) aplicables de forma excepcional degut crisi del
COVID-19. De forma excepcional i únicament durant el que queda de l’exercici 2021, d'acord amb
les competències atribuïdes en l'art. 29.1.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, degut a la reducció dràstica i involuntària de la l’activitat econòmica
com a conseqüència dels efectes del coronavirus i amb l’objectiu de contribuir a la reactivació de les
empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial de Maó i a l'impuls de la promoció i
dinamització del sector comercial i turístic, les tarifes de la taxa apartats b) Taules, cadires i
expositors (per instal·lacions que es desmuntin cada dia), c) Ambulants i e) Feriants, queden de la

següent manera:
Categoria
de
carrer
1ª
2ª
3ª
4ª
b) Taules, cadires i expositors (per instal·lacions que es desmuntin
cada dia)
Anual
€/mt2/any 5,66 3,68 2,55
1,77
De novembre a març
€/mt2/mes 0,31 0,20 0,14
0,10
Abril i Maig
€/mt2/mes 0,53 0,35 0,24
0,17
Juny, juliol i agost
€/mt2/mes 0,76 0,50 0,34
0,24
Setembre i Octubre
€/mt2/mes 0,53 0,35 0,24
0,17
c) Ambulants
Altres ubicacions
€/mt2/mes 1,67 0,89 0,62
0,43
Pl. Explanada anual
€/mt2/any 16,43
Pl. Esplanada, de novembre a
€/mt2/mes 0,82
març
Pl. Explanada abril i maig
€/mt2/mes 1,48
Pl. Explanada juny, juliol,
€/mt2/mes 2,14
agost
Pl.
Esplanada,
setembre€/mt2/mes 1,48
octubre
Parc Rotxina, maig a octubre €/mt2
32,02
Parc Rotxina, juny i setbre
€/mt2/
3,09
€/ m lineal
Mercats Festes de Gràcia
0,62
/dia
e) Feriants
Altres ubicacions
€/mt2/dia 0,20 0,13 0,09
0,06
St. Climent
€/mt2/dia
Maó/Llucmaçanes
€/mt2/dia
0,09
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Tarifa

Unitat

5ª

6ª

1,32
0,07
0,12
0,18
0,12

0,58
0,03
0,05
0,08
0,05

0,32 0,14

0,04 0,02
0,04

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis digital de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de la Província l’acord provisional, durant el
termini de 15 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Tercer.- L’acord definitiu de modificació serà objecte de publicació en el tauler d'anuncis digital de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment en el qual entrarà en vigor
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 31m i 18s) https://vimeo.com/506037628#t=1878s

5 Desestimació al·legacions i aprovació definitiva ordenança VMP. Exp. E0587-2020-000209
Que la Comissió informativa de medi ambient, recursos i sostenibilitat de l’Ajuntament de Maó, en
sessió Extraordinària i urgent, realitzada el dia 21/01/2021, adoptà, entre d’altres, el següent
dictamen, que es transcriu literalment a continuació:
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
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.
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.
En data 29/10/2020 el ple va aprovar inicialment l’ordenança de vehicles de mobilitat personal
En data 4 de desembre de 2020 durant el període d’informació publica es van presentar tres
al·legacions.

En data 29 de desembre de 2020 s’ha emès informe tècnic a les al·legacions
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria proposa al ple l’adopció del
seguent
ACORD:
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR, segons informe de policia de 29 de desembre de 2020.
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Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal segons el text
definitiu obrant a l’expedient .
Tercer .- L'acord d'aprovació definitiva de l’Ordenança, amb el text íntegre de la mateixa, ha de
publicar-se completament per al seu general coneixement en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
no produint efectes jurídics en tant no hagin 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 i a la seu
electrònica http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=12758
Quart .- Remetre a l'Administració de l'Estat i al Governs d’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
informació concreta d’obligatòria publicació que estableix la llei.
Sisè.- Notificar al GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR aquest acord adjuntant l’informe
que ha servit de motivació per a la desestimació de les al·legacions.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Abstencions:9 (8 PP i 1 Cs)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar als enllaços següents:
part 1 de 2 (00h 23m i 08s) https://vimeo.com/506037628#t=1388s
part 2 de 2 (00h 36m i 18s) https://vimeo.com/506037628#t=2178s

6 Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos, en relació a l'augment desproporcionat
des preu de l’electricitat. Exp. ME0225-2021-000001 - SG3221MC00001

Ciudadanos-partido de la ciudadanía
Presenta sa següent moció davant d’aquest Ajuntament de Maó pel pròxim Ple de Gener 2021 de sa
Corporació Municipal pel seu debat i aprovació, si procedeix, d’acord amb la següent:
Exposició de motius
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L’augment de la demanda d’electricitat a ses cases espanyoles, reforçat, per quarantenes sanitàries,
confinaments selectius i un toc de queda que obliga ses famílies espanyoles a estar durant moltes
hores a casa, ha elevat es preus un 27%, arribant als 16,81 cèntims per quilowatt hora (kWh) amb sa
taxa regulada (PVPC), enfront des 13,24 cèntims des mateix període del 2020.
Aquest augment desproporcionat des preu de l’electricitat és un cop més per a tots individuals que
s’enfronten a aquests costos fixos, encara que estiguin en condicions de reduir es seus ingressos.
Com és ben sabut, Espanya ja tenia una de les factures d’electricitat més cares de sa Unió Europea,
que no només és una càrrega important a ses butxaques des nostres ciutadans, sinó que també
erosiona sa competitivitat de ses nostres empreses.
La pandèmia sanitària també ha provocat una crisi econòmica abrupta i perillosa al nostre país, que
ha dut al Banc d’Espanya a preveure que es 10% de ses empreses des nostre país es veuran
obligades a tancar en les pròximes dates. Ja s’octubre, abans de veure’ns copejats per sa tercera
onada de pandèmia, més de la mitat de ses pimes espanyoles es van veure amenaçades per sa crisi
econòmica de ses restriccions sanitàries. Per la seva banda, la Federació Nacional d’Associacions
autònomes de Treballadors (ATA) va advertir el novembre passat que uns 600.000 autònoms estaven
en risc de tancament.
A més a més, també es reflecteix en les dades d’atur, que van augmentar en 724.532 persones el
2020, la pujada més alta de l’atur des del 2009. Malgrat la situació excepcional, les pimes, els
autònoms i els ciutadans ordinaris també han d’afrontar els costos fixos que han d’assumir
independentment dels seus ingressos, com ara el cost de l’electricitat. Per tal de reduir l’impacte
negatiu que aquest costos fixos podrien tenir en aquests consumidors finals, diverses empreses
distribuïdors van optar per permetre’ls disminuir el seu poder contractat o les seves formes d’aplicar
altres complements, encara que no haguessin transcorregut 12mesos després de l’últim canvi tècnic
realitzat. Això podria ajustar la càrrega de despesa corrent, especialment per a pimes i autònoms,
amb les seves necessitats reals de consum davant d’un descens de l’activitat.
Per tot açò, i a més de situacions crítiques com la que hi ha actualment, seria desitjable avaluar la
reducció d’altres despeses de subministrament elèctric, com la doble imposició en relació amb
l’impost sobre la llum, que forma part de la base imposable de l’IVA aplicable a les factures, una
situació similar en el cas de l’impost sobre hidrocarburs i l’IVA aplicable a la factura del gas.
Finalment, però no menys important, la situació actual torna a convidar-nos a considerar, almenys
excepcionalment, la possibilitat d’establir una taxa reduïda d’IVA per a aquests subministraments
bàsics, per tal de limitar la pèrdua de teixit productiu, però també la reincidència de situacions de
vulnerabilitat social com les conegudes al nostre país en el passat, a causa dels impagats i talls

experimentats.
Per aquests motius, es Grup Municipal de Ciutadans presenta a n’és Ple de s’Ajuntament de Maó els
següents acords:
PRIMER – Expressem la necessitat de totes les mesures necessàries per reduir l’enorme impacte de
l’augment del preu de l’electricitat en famílies i consumidors vulnerables, amb quarantenes
sanitàries, un toc de queda que obliga moltes hores a quedar a casa i una greu crisi econòmica per
als autònoms i les pimes derivades de la pandèmia de COVID-19.
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SEGON – En conseqüència, s’Ajuntament de Maó insta al Govern Balear a desenvolupar com a
Qüestió d’urgència un Pla Bàsic de Garantia de Subministrament orientat a prevenir, detectar e
intervenir en situacions de falta d’accés als subministraments bàsics (llum, gas, aigua) per part de
consumidors i famílies de la comunitat autònoma, que inclou, entre d’altres, les següents mesures:
(a). Ajudes econòmiques directes a consumidors i famílies vulnerables per finançar els costos del
subministraments bàsics.
(b). Acords amb les empreses subministrades per assegurar-se que sempre hi ha avis abans que es
realitzin interrupcions de subministrament per detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
(c). Acords per compensar les despeses derivades de la suspensió de la interrupció dels
subministraments per impagament per part de consumidors i famílies vulnerables, especialment
durant els mesos d’hivern.
TERCER – Insta a s’Ajuntament de Maó instar al govern Balear a que al mateix temps insti al
Govern Central de Espanya a que impulsi, entre d’altres, les següents mesures:
a). Acabar amb la doble imposició establerta en les factures d’electricitat i gas natural, prenent
impostos sobre electricitat i hidrocarburs respectivament, des de la base imposable de l’IVA, baixant
en gran mesura els preus de l’electricitat a famílies i empreses espanyoles i fent la nostra economia
més competitiva posant aquests costos d’acord amb els dels nostres socis europeus.
b)Establir un tipus d’IVA reduïts (10%) o super-reduït (4%) per a les factures d’electricitat i gas
natural, com a mínim, mentre duri la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de COVID19.
c)Promoure, en col·laboració amb la Comissió Nacional del Mercat Competència, reforma de la
tarifa elèctrica en relació amb el elements que determinen el seu cost actual (primes d’energia
renovable, compensació de costos extrapeninsulars, amortització del deute per dèficit tarifari, etc,)
els consumidors no han de suportar aquells que no estiguin associats al cost de generar i distribuir
electricitat.
d) Promoure iniciatives legislatives precises per regular una garantia social d’accés als
subministrament en el mesos d’hivern.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada.

Vots a favor: 9 (8 PP i 1 Cs )

Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 54m i 55s) https://vimeo.com/506037628#t=3295s
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7 Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular, en relació a sa pujada de llum
d’un 27%. Exp. E0225-2021-000002 - SG3221MC0002
Proposta d’acord que presenta es grup popular des Partit Popular al plenari de s’Ajuntament de
Maó-Mahón, en relació a sa pujada de llum d’un 27%
A tots es mitjans de comunicació apareix sa notícia de s’increment des cost de s’energia elèctrica
d’un 27% es primers dies de s’any, coincidint amb ses baixades dràstiques de temperatures.
Per es Partit Popular no és admissible que amb sa situació que està passant aquest moment es nostre
país, ens pugin un bé essencial com és s’electricitat un 27% i més essent Espanya es país de sa Unió
Europea que més paga per es llum, excepte Regne Unit.
Sa diferència de preu que han d’afrontar ses famílies espanyoles és molt distant respecte a altres
grans països. Si tenim en compte allò que paga de mitjana una família espanyola (0,215 euros per
kilowatt-hora) i la comparam amb altres països com Alemanya, que paga 0,128 euros; França, 0,106
euros; Itàlia, 0,143 euros; Portugal, 0,126 euros; i Anglaterra, sa diferencia és de 0,127 euros el
Kw/h.
Sa conclusió és que es ciutadans espanyols pagam prop del doble que es principals països d'Europa.
A nivell energètic, Espanya es considerada una “illa” a on es problemes de generació elèctrica es
succeeixen any darrere any. Quan Espanya no pot generar suficient energia l’ha d’adquirir al preu
que sigui a altres països. Tot açò mentre es Govern del senyor Sánchez anuncia plans de transicions
ecològiques sense que es duguin a terme.
A aquest preu hem d’afegir s’impost a s’electricitat de més des 5% i es 21% de s’IVA que aplica
Espanya, a on altres països de sa zona euro, com Portugal, han baixat s’IVA de sa factura elèctrica
fins a un 6% amb s’objectiu de beneficiar a tots es ciutadans.
Però aquesta pujada afectarà molt més enfora de sa factura elèctrica. Ses famílies més vulnerables
que han de recórrer a ajudes socials, veuran directament agreujats es seus problemes per sa puja de
sa factura elèctrica mensual.
I tot açò mentre el senyor Sánchez i el senyor Iglesias ni es pronuncien. Hi ha famílies que estan
passant situacions molt complicades per falta de pagaments d’ERTE, per falta de feina, falta de
cobrament de s'ingrés mínim vital, amb dificultats per dur menjar a sa taula. Aquestes famílies
també veuen agreujada sa seva situació amb aquest increment de cost elèctric. Es qui no havien de
deixar «ningú enrere», donen una estocada més a una economia familiar molt mal ferida.
Es Partit Popular ha sol·licitat al Govern que tingui sensibilitat amb ses famílies espanyoles i que
actuï de manera contundent aplicant ses mesures que té al seu abast de manera discrecional, com és
una baixada del tipus impositiu de s'IVA.
Sa resposta de sa ministra d'Hisenda, i per tant des Govern, no ha pogut ser més desafortunada,
negant-se a una rebaixa d'aquest tipus.
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Es Govern de Sánchez i Iglesias podria baixar es rebut de sa llum si volgués intervenint en diferents
conceptes des rebut de la llum. Hi ha una gran varietat de mesures que es Govern pot adoptar per a
reduir es preu final de sa llum de ses famílies espanyoles. L'objecte d'aquesta moció, és posar
s'accent en sa baixada des tipus impositiu de l'IVA fins a un 10% , atès que en es nostre entorn som
des països que tenim un tipus impositiu excessivament elevat, pagant un 21%. Es Govern de
Sánchez i Iglesias s'escuda en què Brussel·les no permet que es realitzi aquesta baixada de tipus.
Però també recordem com es Govern es negava a rebaixar el tipus de l'IVA de ses màscares amb sa
mateixa argumentació, que com finalment es va demostrar, era falsa.
Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Holanda mantenen de mitjana un tipus impositiu d'IVA per
davall des que s'aplica a Espanya.
Per tant, es Govern de PSOE i Podemos pot d’adoptar aquesta mesura, més si ens remuntem a ses
paraules que es Vicepresident des Govern, Pablo Iglesias va declarar quan governava es Partit
Popular: “Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas.
Si el Gobierno lo consiente, será cómplice””.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del Partit Popular proposa la següent moció:
Primer.- El Ple de s’Ajuntament de Maó-Mahón rebutja sa pujada des 27% des cost de s'energia
elèctrica i demana as Govern d’Espanya a reconsiderar aquesta puja.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta al Govern d’Espanya a que baixi s’IVA que
s’aplica a sa factura elèctrica as 10% envers de s’actual 21%.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada.

Vots a favor: 9 (8 PP i 1 Cs )
Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 54m i 55s) https://vimeo.com/506037628#t=3295s

8 Donar compte decrets d'alcaldia
·

2020/HI2019/0001677 (Exp. E0101-2020-000034)

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 27m i 26s) https://vimeo.com/506037628#t=8846s

9 Precs i Preguntes
9.1 Prec que presenta Ciutadadanos sobre la brutícia que hi ha a la parcel.la cedida al

Consorci de Residus. Exp. E0227-2021-000004
Tal com es pot veure a la imatge que s’adjunta de l’estat de bruticia a la, que es trobe la parce-la ,
antiga planta que abanç està cedida a Caritas , i despres de l’incendi cedida al Consorsi de residuos
per tal de fer nova planta .
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Dins la parcel·la, propietat de l’ajuntament S’ha convertit en un abocador incontrolat de fems,
l’incivisme i falta de vigilancia ha provocat que dis la parce-la hagi materials nocius i perillosos tan
per la salut humana com per el medi ambient natural, en concret es poden veure tot tipus
d’escombraries.
Per aquesta raò , l’ajuntament es responsable del seu manteniment i neteja, per lo esposat i vist amb
imatge adjunta.
Sa nova instalació trigara 2 anys per tractar residus i enderrocs, val la pena tenir controlat la parcella i evitar sa sunya i es gasto que genera cada vegada que s’ha de fer net..
Posar elements disuassoris com barreres, cartells d’informació, cameres on poder reforçar sa
vigilancia. Etc,,,
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 28m i 02s) https://vimeo.com/506037628#t=8882s

9.2 Prec que presenta el grup municipal del PP de Maó sobre el mal estat de les graderies de
l’estadi de Bintaufa. Exp. E0651-2021-000001
Ante el mal estado en el que se encuentra el recinto del estadio de Bintaura, especialmente la zona
de la grada cubierta, solicitamos que urgentemente se realice una vista de los técnicos municipales
que el equipo de gobierno considere oportunos para evaluar su situación.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 32m i 57s) https://vimeo.com/506037628#t=9177s

9.3 Prec que presenta el grup municipal del partit popular sobre les vacunes. Exp. E06512021-000003. RU-3
Estos días hemos sabido que el Ayuntamiento de Maó-Mahón ha iniciado una campaña para evitar
prejucicios sobre los inmigrantes llamada “antirumores”, encargando 300 mascarillas a empresas
menorquinas porque, desgraciadamente, de los rumores se pasa a la discriminación. Es evidente que
los rumores suelen ser malos compañeros de viaje y suele ser bueno que, cuando algo se rumorea, si
no tiene nada que ver con la verdad, se niegue o se trabaje ara que deje de rumorearse, tal como
hace ahora el Ayuntamiento con esta campaña.
En el sentido, el del rumor, nos desayunamos con dos rumores que no podemos creer…
1.
Que, en uno de los días de vacunación llevado a cabo en el Geriátrico de Mahón, una vez

administradas las vacunas a las personas de un listado que no sabemos exactamente quién
confeccionó, se tiraron a la basura algunas dosis sobrantes, y
2.
Que personal del geriátrico y otras personas no incluidas en los grupos a los que se les debe
administrar la vacuna en el orden pre-establecido por el Ministerio de Sanidad, recibieron la vacuna.
Efectivacmente, son rumores, pero son rumores graves, muy graves, que obligan a este Grupo
Municipal a solicitar un listado del personal y miembros del equipo de gobierno, si los hay, a los
qoue se les haya suministrado la vacuna del Covid-19.
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Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 35m i 30s) https://vimeo.com/506037628#t=9330s

9.4 Pregunta que fa el partit polític Cs sobre l’escorxador de Maó. Exp. E0227-2020-000028
(PR-28)
1. Els diumenges hi ha algú que faci la recepció i descàrrega d’animals a l’escorxador?
2. Són les tarifes les mateixes per a tots? o unes, són per Socis i altres per a persones o empreses que
no son sócis? Hi ha diversos tipus de tarifes?
3. Es dóna prioritat l’hora de matar animals a l’escorxador als socis a difèrencia de la resta d’usuaris
que no son socis?
4. El personal que realitza sacrificis a l’escorxador de Maó té tota la titularidad en regla per poder
exercir les tasques de sacrificar animals?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 39m i 29s) https://vimeo.com/506037628#t=9569s

9.5 Pregunta que presenta el grup municipal de CS sobre les bases reguladores del proces
selectiu de tècnic A2 a l'àrea de dinamització econòmica .Exp E022720210004(PR-4)
Aprovació de les bases reguladores del proces selectiu.
Revisada la bossa de les convocatories per a cobrir un puesto de feina temporal de tècnic A2 (
gestio a l’àrea de dinamitzacio econòmica) per que se sol-licita un C1 de català quan l’habitual
d’aquest perfils és d’un nivell B2?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 44m i 00s) https://vimeo.com/506037628#t=9840s

9.6 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó sobre el canvi de circulación en el
Port de Maó. (PR-1)
El pasado mes de mayo, estando en vigor el estado de alarma, a causa de la crisis sanitaria vaudada
por el Covid-19, el Equipo de Gobierno decidió modificar de forma unilateral, el cambio de
circulación en el Puerto de Mahón.
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Esta actuación generó un profundo malestar entre gran parte de los empresarios del puerto, vecinos
y una amplia mayoría de la población en general, causando un gran descontento e indignación tanto
entre los menorquines como entre los visitantes en general.
A raíz de tal decisión se sucedieron una serie de reuniones con los afectados que culminó en un
acuerdo firmado por representantes de todos los grupos políticos de este consistorio y de los
empresarios de la zona.
A pesar de que en la última Junta de Portavoces, el equipo de gobierno anunció que se iba a reunir
con la Asociación del Puerto, no podemos olvidar que han transcurrido siete meses desde aquella
tregua. Que sepamos no se ha cumplido el pacto en el cual se acordó que dicho ajuste de circulación
se revisaría durante el verano y excepto la última reunión que tuvo lugar a final de año no se ha
hecho nada ni ha habido ningún contacto. El problema sigue latente, con empresarios muy
preocupados porque su negocios están seriamente afectados por dicho cambio de circulación.
Dada la situación económica preopupante de estos negocios, afectados de una parte por la Covid-19
y de otra por la reordenación del tráfico en aquella zona, nos encontramos con empresarios
desesperados, autónomos desmoralizados, y trabajadores angustiados.
Es por ello que preguntamos al Sr. Alcalde:
1º. ¿Cuándo tiene previsto el actual equipo de gobierno realizar las reuniones periódicas que aseguró
tendrían lugar para llegar a un acuerdo definitivo entre las partes?
2º. ¿Tiene previsto el actual equipo de gobierno contar con las opiniones de los empresarios, vecinos
afectados, grupos de la oposición y ciudadanos en general antes de llevar a cabo alguna actuación?
3º. ¿Qué motivos tienen para seguir con su plan de volver el sentido único de circulación en el
puerto de poniente a levante si va a generar una crispación mayor si cabe a la del mes de mayo?
4º. ¿Existe un proyecto detallado y justificado de las actuaciones que tienen previsto llevar a cabo?
¿Sigue el alcalde pensando tras haberse reunido con la asociación de representantes del puerto y
escuchando sus quejas que estos cambios supondrán algún beneficio en este momento en que la
incertidumbre económica y social marca el día a día de nuestra sociedad?
5º. ¿Ha habla el alcalde con el presidente de APB, Sr. Antich, sobre el tema? ¿Cúal es su opinión al
respecto?

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 47m i 18s) https://vimeo.com/506037628#t=10038s

9.7 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó sobre la nova máquina
escombradora i fregadora adquirida. E0227-2021-000002 (PR 2-1)
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Pasados unos meses desde que se anunció la adquisición de una nueva máquina barredora, fregadora
y con gran capacidad de limpieza, pudimos conocer su puesta en marcha durante el mes de
diciembre pasado.
A pesar de que ha transcurrido poco tiempo pero, teniendo en cuenta las bondades con las que se
nos anunció en su momento la adquisición de dicha máquina, con un coste aproximado de 250.000
euros, preguntamos al Sr. Alcalde:
1.Valoración de este primer mes transcurrido desde su puesta en marcha.
2.Zonas, frecuencias y rendimiento de la misma durante este periodo de tiempo.
3.Previsión de futuro en cuanto a trabajos a realitzar
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 57m i 54s) https://vimeo.com/506037628#t=10674s

9.8 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó, sobre els problemas existents
d’enllumenat públic. E0227-2021-000002 (PR-2-2)
Ha pasado ya más de un mes desde que en el pleno de diciembre preguntáramos sobre el problema
de la iluminación pública en nuestro municipio. Se produjo, en ese pleno, un agrio debate, debido a
la diferente opinión que tiene el Sr. Alcalde y nuestro grupo municipal sobre el estado del mismo
Quiso el Sr. Alcalde, con sus opiniones, hacer ver que este grupo municipal realizaba un ataque
personal a la regidora que ostenta la competencia sobre iluminación y se inventó un nuevo sistema
para responder a las preguntas de Pleno, cambiando el habitual sistema de respuestas, vulnerando lo
establecido por el R.O.M. y negando el turno de palabra a la que este regidor tiene derecho, bien en
contrarréplica o bien por alusiones.
La diferencia de valoración sobre el estado actual en el que se encuentra la iluminación pública en
nuestro municipio que hace el equipo de gobierno y el grupo municipal del Partido Popular es
evidente. Si nosotros opinamos que es un desastre, el Sr. Alcalde y la regidora que ostenta las
competencias vienen a afirmar que a pesar de que la situación es muy mejorable, están satisfechos
con su trabajo.
Ante la distinta opinión que tenemos y ejerciendo responsablemente nuestra labor de vigilancia y

seguimiento de las labores que realiza o debe realizar el equipo de gobierno, preguntamos al Sr.
Alcalde:
1. ¿Cuál es la situación a día de hoy?
2. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en el último mes para mejorar la pésima situación en
la que se encontraba Mahón en diciembre?
3. ¿Qué opinión tiene a día de hoy el equipo de gobierno sobre el estado actual de la
iluminación pública en nuestro municipio?
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4. ¿Piensa el Sr. Alcalde cambiar las reglas de juego a la hora de contestar a las preguntas que,
en el ejercicio de sus derechos, realiza este grupo municipal?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(03h 04m i 18s) https://vimeo.com/506037628#t=11058s

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22.22 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
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