ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària del dia 25/02/2021
A Maó, quan són les 19:00 hores del dia 25/02/2021, 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: Sr. 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

1.1 Acta de la sessió ordinària 28 de gener el 2021
1.2 Acta de la sessió extraordinària i urgent 8 de febrer el 2021
2 Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2019 immoble
on es desenvolupa. Exp. E0145-2019-000082
3 Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2020 immoble
on es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000064
4 Declaració activitat d'especial interès Club Marítimo i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2020-000611
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5 Modificació del topònim de la ciutat. Exp. E0311-2020-000001
6 Urgència
6.1 Modificació Relació Llocs de Treball any 2021 Exp. E0352-2021-000001
II.- CONTROL DE GOVERN
7 Moció conjunta de tots els grups municipal, declaració institucional amb motiu de la celebració
del dia mundial contra el càncer. Exp. E0225-2021-000005
8 Mocio de tots els grups municipals sobre el dia internacional de les dones. Exp. E0225-2021000007
9 Moció del grup municipal Ciudadanos sobre baixar l'IVA de les mascaretes FFP2. Exp. E02252021-000004
10 Moció del grup municipal des Partit Popular en relació a s’aplicació de mesures de fidelització
dels professionals sanitaris a les Illes Balears. Exp. E0225-2021-000008 (MC-1)
11 Moció del grup municipal des Partit Popular en relació sobre el compliment, seguiment i
execució dels acords aprovats al Ple. Exp. E0225-2021-000008 (MC-2)
12 Moció conjunta dels grups municipals Ara Maó i PSOE en relació a millora de l'Aeroport de
Menorca. Exp. E0225-2021-000006
13 Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1.1 Acta de la sessió ordinària 28 de gener el 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en
els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 PP i 1 Cs )
2

Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 28s) https://vimeo.com/517069575#t=28s
1.2 Acta de la sessió extraordinària i urgent 8 de febrer el 2021
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 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 52s) https://vimeo.com/517069575#t=52s
2 Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2019
immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2019-000082
En virtut d’ informe de Gestió Tributària de data 2-11-2020 quant a la sol·licitud de bonificació del
95% de la quota íntegra de l’ IBI, exercici 2019, en relació amb l’ immoble amb referència cadastral
7151901FE0175S0001PG, prevista a l’ article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal reguladora de l’ Impost
sobre Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón (BOIB nº 160 de 22-12-2016), presentada en
data 30 de gener de 2019, amb registre d’ entrada municipal GE/001449/2019, pel Sr. Antonio José
Montaner Fernández, advocat, en representació de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS,
S.L., amb NIF B07868920, i conforme els antecedents de fet i fonaments de dret que hi consten, es
va concloure que no procedia declarar d’ especial interès o utilitat municipal l’ activitat econòmica
desenvolupada per la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 a l’
immoble amb referència cadastral 7151901FE0175S0001PG per no complir la sol·licitant amb els
requisits establerts a l’ Article 4.7.a) de la vigent Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost
sobre Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón, atès que NO es tracta d’ una associació
sense ànim de lucre o entitat similar, sinó que ben al contrari, es tracta d’ una societat
mercantil amb legítim ànim de lucre
En data 24 de novembre de 2020 es posa a disposició del representant de la mercantil CENTRE
ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a la direcció electrònica habilitada, acceptantse el mateix dia, Ofici subscrit per la Tinenta d’ Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, Sra. María
José Camps Orfila, de data 12-11-2020, en virtut del qual i en base a l’ Informe de Gestió Tributària
de data 2-11-2020 que alhora s’ adjuntava, es notificava a la referida companyia mercantil proposta
de resolució, atorgant-li conforme l’ Article 136.3 del RGGI, aprovat per RD 1065/2007, un termini
de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, en cas de considerar-ho oportú.
En data 9-12-2020 amb registre d’ entrada municipal GE/015656/2020, per part del Sr. Antonio José
3

Montaner Fernández, advocat, representant de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS,
S.L. amb NIF B07868920 presenta escrit d’ al·legacions contra la Proposta de resolució traslladada
mitjançant ofici subscrit per la Tinenta d’ Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda de data 12 de
novembre de 2020.
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Consta a l’ expedient Informe de Serveis Jurídics de data 31-12-2020 en el qual es proposa
desestimar les al·legacions presentades i la denegació de la bonificació sol·licitada.
Consta informe de gestió tributària de data 19-01-2021
Tenint en compte l’Article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’ Impost sobre
béns immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón ( BOIB número 160, de 22-12-2016) conforme el
que disposa l’ article 21 de la LGT, aquesta regidoria proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en data 9-12-2020 amb registre d’
entrada municipal GE/015656/2020 per part del Sr. Antonio José Montaner Fernández, advocat, en
representació de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 segons
informe jurídic de data 31-12-2020 i de gestió tributària de data 19-01-2021.
Segon.- No declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica desenvolupada per
la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a l’ immoble amb
referència cadastral 7151901FE0175S0001PG, per no complir la sol·licitant amb els requisits
establerts a l’ Article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost sobre Béns
Immobles de l’Ajuntament de Maó-Mahón (BOIB Nº 160 de 22-12-2016),
Tercer.- Denegar la bonificació demanada
Quart.- Notificar a la interessada aquest acord adjuntant els informes que serveixen de motivació
de l‘acte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 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 01m i 13s) https://vimeo.com/517069575#t=73s
3 Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2020
immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000064

4
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En virtut d’ informe de Gestió Tributària de data 3-11-2020 quant a la sol·licitud de bonificació del
95% de la quota íntegra de l’ IBI, exercici 2020, en relació amb l’ immoble amb referència cadastral
7151901FE0175S0001PG, prevista a l’ article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal reguladora de l’ Impost
sobre Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón (BOIB nº 160 de 22-12-2016), presentada en
data 27 de gener de 2020, amb registre d’ entrada municipal GE/001021/2020, pel Sr. Antonio José
Montaner Fernández, advocat, en representació de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS,
S.L., amb NIF B07868920, i conforme els antecedents de fet i fonaments de dret que hi consten, es
va concloure no declarar d’especial interès o utilitat municipal l’ activitat econòmica desenvolupada
per la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 a l’ immoble amb
referència cadastral 7151901FE0175S0001PG per no complir la sol·licitant amb els requisits
establerts a l’ Article 4.7.a) de la vigent Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost sobre
Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón, atès que NO es tracta d’ una associació sense
ànim de lucre o entitat similar, sinó que ben al contrari, es tracta d’ una societat mercantil
amb legítim ànim de lucre.
En data 24 de novembre de 2020 es posa a disposició del representant de la mercantil CENTRE
ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a la direcció electrònica habilitada, acceptantse dia 2 de desembre de 2020, Ofici subscrit per la Tinenta d’ Alcaldia de Serveis Generals i
Hisenda, Sra. María José Camps Orfila, de data 12-11-2020, en virtut del qual i en base a l’ Informe
de Gestió Tributària de data 3-11-2020 que alhora s’ adjuntava, es notificava a la referida companyia
mercantil proposta de resolució, atorgant-li conforme l’ Article 136.3 del RGGI, aprovat per RD
1065/2007, un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, en cas de considerar-ho oportú.
En data 14-12-2020 amb registre d’ entrada municipal GE/015898/2020, per part del Sr. Antonio
José Montaner Fernández, advocat, representant de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES
JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 presenta escrit d’ al·legacions contra la Proposta de resolució
traslladada mitjançant ofici subscrit per la Tinenta d’ Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda de data
12 de novembre de 2020.
Consta informe de gestió tributària de data 19-01-2021
Tenint en compte l’Article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’ Impost sobre
béns immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón ( BOIB número 160, de 22-12-2016) conforme el
que disposa l’ article 21 de la LGT, aquesta aquesta regidoria, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en data 14-12-2020 amb registre d’
entrada municipal GE/015898/2020, per part del Sr. Antonio José Montaner Fernández, advocat, en
representació de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 segons
informe de gestió tributària de data 19-01-2021.
Segon.- No declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica desenvolupada per
la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a l’ immoble amb
referència cadastral 7151901FE0175S0001PG, per no complir la sol·licitant amb els requisits
5

establerts a l’ Article 4.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost sobre Béns
Immobles de l’Ajuntament de Maó-Mahón (BOIB Nº 160 de 22-12-2016),
Tercer.- Denegar la bonificació demanada.
Quart.-Notificar a la interessada aquest acord adjuntant l’ informe que serveix de motivació de
l‘acte.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 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 01m i 13s) https://vimeo.com/517069575#t=73s
4 Declaració activitat d'especial interès Club Marítimo i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2020-000611
Vista la sol·licitud presentada pel Club Marítimo de Mahón, amb NIF G07043987, registre d'entrada
15949 de data 15/12/2020, en què demana que es bonifiqui l’Impost sobre Béns Immobles 2021, de
l’immoble on desenvolupen la seva activitat.
Comprovat que els locals a Moll de Llevant, 287-1er (Club Marítim) i Moll de Llevant, 284- 2on
(Club Marítim) són propietat de l’entitat sol·licitant i l’edifici consta dividit cadastralment en vuit
unitats, de les quals les anomenades càrrec 1 i 8 és on s’ubica la seu social, mentre que a la resta es
desenvolupen altres activitats de caire econòmic.
Vista la Memòria justificativa de l’activitat que desenvolupa la entitat i que fonamenta la possible
bonificació junt amb la resta de documentació continguda a l’expedient,
Atès el que disposa l’art. 74.2 quater de l’RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, on s’estableix que les Ordenances fiscals podran regular una
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració.
Atès que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles estableix en l’art.5.7 que
gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal,
6

perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació
que justifiquen aquesta declaració. .
Aquesta aquesta Regidoria de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que m'atorga el
Decret d'Alcaldia del dia 26/09/2019, proposa al Ple l'adopció del següent:
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ACORD:
Primer. Declarar l’especial interès l’activitat econòmica realitzada pel Club Marítimo de Mahón per
complir amb allò establert en l’article 5.7 de l’Ordenança fiscal reguladora que estableix la
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els quals es realitzin
activitats esportives o de foment de la cultura, l’oci, la protecció del medi ambient, o altres d’interès
social, per part d’associacions sense ànim de lucre per a l’exercici 2021.
Segon. Atorgar la bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els
quals es realitzin activitats esportives o de foment de la cultura, l’oci, la protecció del medi ambient,
o altres d’interès social, per part d’associacions sense ànim de lucre per a l’exercici 2021.
Tercer. Notificar aquest acte a Club Marítimo Mahón
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 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 04m i 05s) https://vimeo.com/517069575#t=245s
S'incorpora a la sessió el Sr. David Domínguez Pérez
5 Modificació del topònim de la ciutat. Exp. E0311-2020-000001
El tinent d'Alcaldia d’Educació i Joventut, Igualtat, Normalització Lingüística, Participació
Ciutadana i Cooperació que subscriu, en ús de les atribucions que li atorguen la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística, i el Decret 36/1988, de 14 d’abril, pel qual es publiquen en el
BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, així com les que li confereix el
Decret d'Alcaldia del 31/07/2020, proposa al Ple municipal que adopti el següent
ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la denominació oficial de la ciutat i del
7

municipi, que passa a denominar-se Maó.
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública, en el tauler d'anuncis digital de l'Ajuntament,
previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant trenta dies, dins els quals les persones
interessades, particulars o entitats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament http://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01.
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Tercer. En cas que no s'hi haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional, sense necessitat d'acord plenari.
En cas contrari, i una vegada finalitzat el termini d'informació pública, s’haurà d’aprovar
definitivament l'acord que sigui procedent, que haurà de resoldre les reclamacions presentades. Les
reclamacions han de ser resoltes expressament pel Ple, sense que es puguin decidir per silenci
administratiu.
Quart. Remetre el present acord al Consell Insular de Menorca, segons determina l’article 1.6 de la
Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de règim
local, donant així per conclosa la fase en seu municipal i iniciant-ne la governativa, una vegada
completada tota la tramitació de l'expedient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 12 (7 PSOE, 5 Ara Maó)
Vots en contra: 9 (8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: Majoria absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 05m i 56s) https://vimeo.com/517069575#t=356s
6 Urgència
S’aprova, per unanimitat, la incorporació de la urgència.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 45m i 38s) https://vimeo.com/517069575#t=2738s
8

6.1 Modificació Relació Llocs de Treball any 2021 Exp. E0352-2021-000001
La relació de Llocs de Treball és la llista ordenada de tots els llocs de treball de funcionaris,
personal laboral i personal eventual existents a l’organització.
El contingut mínim de les relacions de llocs de treball, tant per llocs de treball de personal
funcionari com de laboral i eventuals és el següent:
a) Denominació i característiques essencials dels llocs de treball
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Ø Tipus de lloc (base, singular, comandament)
Ø Grup de classificació o categoria professional (segons el cas)
Ø Escala (Administració General, Especial, Habilitació nacional)
Ø Nombre d’efectius i situació (cobert/vacant)
b) Requisits essencials per ocupar el lloc de treball
Ø Titulació
Ø Formació específica
Ø Habilitats
Ø Nivell de català
c) Nivell de complement de destinació
d) Complement específic en quantia mensual
e) Forma de provisió dels llocs de treball
f) Requisits que han de complir els funcionaris d’altres administracions per poder accedir
als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió
Si el personal laboral no disposa d’estructura retributiva equiparada, s’ha d’incorporar la informació
retributiva vinculada a aquests llocs.
Les administracions locals han contemplat la modificació de valoracions de llocs de treball i les
seves aplicacions retributives en els diferents instruments de negociació col·lectiva.
En un context, com l’actual, es pot realitzar alguna adequació singular i puntual, d’acord, amb la
previsió establerta a l’apartat setè de l’article 18de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021
Confeccionat aquest expedient, el procés segueix amb l’aprovació inicial de la RLLT per part del
Ple de l’Ajuntament.
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S'han emès informes de RRHH en data 21 de febrer i de Intervenció i Secretaria en data 24 de febrer
de 2021.
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment i en us de les facultats que m’atorga l'Alcaldia per
Decret d'Alcaldia de 26/06/2019 proposo al ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la RLLT de l’Ajuntament de Maó-Mahón.
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis digital de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, 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, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini
d’exposició sense al·legacions quedarà aprovada definitivament la modificació de la RLLT sense
necessitat d’acord plenari posterior. En cas contrari el Ple resoldrà les al·legacions que s’hagin
efectuat, si és el cas.
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, entrant en vigor transcorreguts els quinze
dies que estableix l'art. 65.2 en relació amb l'art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
Quart.- Remetre còpia de la RLLT tant a l'Administració de l'Estat com a la de la Comunitat
Autònoma i publicar al Portal de transparència.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó i 8 PP )
Abstenció: 1 Cs
Tipus de votació: Majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 48m i 16s) https://vimeo.com/517069575#t=2896s
La Sra. Margarita Pons Sintes s'ausenta de la sessió per motius tècnics.
7 Moció conjunta de tots els grups municipal, declaració institucional amb motiu de la
celebració del dia mundial contra el càncer. Exp. E0225-2021-000005
Declaració institucional amb motiu de la celebració del dia mundial contra el càncer de l'AECC que
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els grups municipals de l'Ajuntament de Maó, PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos
assumeixen com a pròpia.
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El cáncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari a nivell mundial. És la segona causa de
mort a nivell mundial i es projecta un creixement de més del 30% de nous casos per al 2030.
Actualment, al nostre país, 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones seran diagnosticats de càncer al
llarga de la seva vida. S’estima que aquesta malaltia afecta a 1,5 milions de persones a Espanya i es
diagnostiquen al nostre país gairebé 280.000 nous casos cada any. A les Illes Balears, 6.200 casos
cada any, 16 persones al dia.
La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó agreujar la situació de fragilitat
social i sanitària de les persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu doblement
vulnerable, pel càncer i per la Covid-19.
Les persones amb càncer i les seves famílies estan vivint diversos i severs impactes d'aquesta crisi:
• Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats, incertesa i necessitat d'informació
que ajudi a reduir la por al contagi.
• Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no desitjada, ansietat per retards en
tractaments i/o proves diagnòstiques, por al contagi i a tornar als hospitals, sofriment davant les
dificultats per a acompanyar i ser acompanyats en el procés de final de la vida i per l'agreujament de
les dificultats econòmiques i laborals.
Aquest Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra anualment dia 4 de
febrer, manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
seu compromís per a contribuir a respondre a les seves necessitats i pal·liar l'impacte de la pandèmia
en les seves vides.
En aquest sentit, aquest Ajuntament advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per a
pal·liar la seva situació d'especial vulnerabilitat, així com garantir, en condicions d'equitat, els drets
de les persones amb càncer i les seves famílies.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 20 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 7 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 1m i 52s) https://vimeo.com/517069575#t=4372s
Se reincorpora a la sessió la Sra. Margarita Pons Sintes
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8 Mocio de tots els grups municipals sobre el dia internacional de les dones. Exp. E0225-2021000007
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El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones, que en l’agenda institucional representa
una oportunitat per reflexionar i reivindicar el drets de les dones en totes les esferes de la vida
pública i privada. Una cita que enguany coincideix amb el cinquè aniversari de l'aprovació de
l'Agenda 2030, que situa la igualtat de gènere, arreu del món, com un dels objectius de
desenvolupament sostenible.
Abans de res, volem fer especial menció a totes les dones que treballen als serveis essencials, perquè
aquesta crisi té injustament cara de dona: sanitat, serveis socials, serveis de neteja, educació, serveis
d’alimentació, farmàcia, psicologia. Aquestes ocupacions són essencialment femenines, ja que el
70% de les persones que s’hi dediquen són dones. Són majoria “elles”, les que són a primera línia,
les que són pilar estructural del nostre sistema, les més visibles; i, a la vegada, les manco
reconegudes i pitjor remunerades, les que fan doble jornada laboral (a casa i a fora), les que no
poden optar a una prestació, perquè “no estaven assegurades”...; les més invisibilitzades.
La igualtat ha de ser un propòsit compartit per tota la societat, un motiu de col·laboració, d'unitat; i
no de divisió. Un objectiu que ens compromet a tothom, amb independència del nostre sexe, edat,
condició o orientació política.
En aquest sentit, reconeixem el valor de la Constitució Espanyola de 1978 com a marc que consagra,
al nostre país, la igualtat jurídica entre homes i dones, tal com ve recollit en el seu article 14.
La crisi provocada pel coronavirus ha posat les cures en el centre i les dones, a la primera línia de
resposta.
Enguany, en aquest context difícil en què ens trobam, volem posar en valor la labor de les cures.
Quan parlam de treball de cures, ens referim a totes aquelles tasques massa vegades invisibilitzades
que, a través del sistema de socialització sexe-gènere, s’han assignat a les dones, com són: netejar,
cuidar els infants i familiars, gestionar l’agenda familiar, garantir que les necessitats bàsiques
familiars estiguin cobertes; i moltes d’altres. Tasques imprescindibles que estan contribuint al
sosteniment de la vida sense que siguin valorades i reconegudes de forma justa, i, moltes vegades,
no cobertes pel mateix sistema, ja que amb massa freqüència es desenvolupen al marge d'aquest.
Parlam d’espais, temps o dedicació? També podríem identificar àmbits, ja que podem parlar de cures
dins l’espai reduït de la família, a l’espai comunitari (veïnal, associatiu, polític) o podem parlar de
l’autocura.
El 30 de novembre de 2006 es va aprovar al Congrés, amb una amplíssima majoria, la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència (LAPAD), coneguda com ‘Llei de dependència’, destinada a convertir-se en la quarta
pota de l’Estat del benestar. Des del feminisme, les expertes van celebrar la creació d’una llei que
abordava la cura de les persones, però van advertir sobre la perpetuació del model social i simbòlic
masculí que suposava; la crisi provocada per la pandèmia ho ha fet encara més evident, i, per tant,
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s'han de centrar feina i esforços en la correcció d’aquesta situació de desequilibri.
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El desigual repartiment de tasques, pel que fa al gènere, té importants implicacions en la qualitat de
vida de les dones, com és l’escassetat de temps per dedicar a les seves prioritats; no poder escollir
què volen fer en el temps durant el qual estan obligades a assumir tasques de cura; les baixes
cotitzacions, per no poder dedicar el mateix temps que els homes a la seva professió (mitges
jornades, discontinuïtat laboral, manca de promoció), o l’escàs reconeixement social del temps que
hi destinen. Tots aquests efectes provoquen, per tant, un cost real que repercuteix directament sobre
les dones.
La desigualtat en les cures diàries dels infants i les persones dependents, i la realització de les feines
de casa succeeixen a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa. L'Institut Europeu de la Igualtat de
Gènere (EIGE) va publicar, a partir de dades de 2016, que el 37,5% de les dones i el 24,7% dels
homes s'ocupen del treball no remunerat diàriament. Les xifres a Espanya són molt semblants: el
39,8% de les dones i el 27,7% dels homes dediquen almenys una hora diària a aquesta mena de
labors.
Si sumam el treball de pagament i el de no pagament, a escala global, l'OCDE estima que les dones
treballen 2,6 hores diàries més que els homes, de mitjana. Si consideram la seva aportació al PIB,
seria un sector amb més participació que la indústria.
És del tot evident la necessitat d’articular estratègies que donin resposta al conflicte entre el capital i
la vida. Vivim en una societat en què el treball productiu, que implica ingressos econòmics, ostenta
el reconeixement social i és el centre de la vida, mentre que, en contraposició, el treball de cures,
associat a l’entorn de la llar i assumit majoritàriament per les dones, no es valora econòmicament, ni
social, i sembla un treball secundari, quan és en realitat el que permet una vida sostenible
humanament.
Les dones hem conquerit espais i drets sobre els quals no hi ha opció de retrocés, però no és
suficient, i hem de continuar. I ara, en aquesta crisi, una de les mesures post-Covid19 ha de ser,
necessàriament, la de posar a l’agenda institucional, social i política noves accions i noves
estratègies per visibilitzar les dones cada dia, per caminar cap a l’objectiu de la llibertat igual,
perquè les dones, per ser iguals, hem de ser lliures.
Defensam la llibertat i la dignitat de tota persona, com a titular de drets i deures. Advocam per una
societat madura i oberta, on el valor compartit de la igualtat es manifesta en l'equiparació plena
d'oportunitats i en l'articulació de les eines que fan possible que la dona aconsegueixi conquistar les
metes que es proposi. Una societat en llibertat que posa fre a qualsevol discriminació que impedeix
que la dona desenvolupi la plenitud del seu talent i les seves capacitats. Una societat, en definitiva, a
la qual la dona i l'home avancen conjuntament fins a la completa erradicació de tota forma de
prejudici o desigualtat.
L’Administració local, com l’administració més propera a la ciutadania, constitueix l’agent
dinamitzador més adequat per promoure una societat clarament igualitària, promovent accions
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concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i a la previsió de polítiques actives
d’igualtat en la totalitat dels àmbits del nostre dia a dia.
Per tot això, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Maó proposam, per a la seva aprovació
pel Ple, els següents acords:
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Primer. Posar en valor les treballadores essencials, en tots els àmbits, que s’han dedicat en cos i
ànima, durant el darrer any, a cuidar-nos. Posam en valor totes les dones que, dia rere dia, ens cuiden
o cuiden qualcú al món, amb tendresa i solidaritat. Reivindicam la vida i les cures com a centre de
tot, exercitades amb igualtat.
Segon. Reconèixer el valor de la Constitució Espanyola de 1978 com a marc jurídic fonamental de
la igualtat entre dones i homes.
Tercer. Reconèixer totes aquestes dones pioneres que, al llarg de la història, han obert amb el seu
exemple el camí de la igualtat i continuam en la defensa de la igualtat, afavorint mesures de
conciliació real.
Quart. Seguir fent de Maó una ciutat més igualitària, més solidària i més lliure; per açò, treballarem
per promoure campanyes de prevenció per acabar amb els estereotips de gènere que ens eduquen en
el sistema sexe-gènere.
Cinquè. Adoptar el compromís de seguir fent feina, des de l’ Ajuntament, per aconseguir superar els
desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d’homes i dones, així com per
promoure el paper de la dona en els múltiples i diversos àmbits de la vida social, econòmica, laboral,
educativa, cultural i política.
Sisè. Reconèixer la necessitat de fer efectiva la igualtat d'homes i dones en totes les latituds,
conforme als principis de l'ONU recollits en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030.
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 18m i 18s) https://vimeo.com/517069575#t=4698s
9 Moció del grup municipal Ciudadanos sobre "baixar l'IVA de les mascaretes FFP2. Exp.
E0225-2021-000004
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S’ús generalitzat de ses mascaretes ha demostrat ser una de ses mesures més efectives per limitar sa
propagació des coronavirus, a causa de sa seva transmissió acreditada per aerosols. Per aquest
motiu, una de ses primeres accions que es van realitzar tant a nivell europeu i a Espanya va ser sa
compra de mascaretes, tant quirúrgiques, que prevenen es contagi de tercers si es portador és positiu,
com ses anomenades FPP2/KN95, que prevenen des contagi tant an es portador com a terces.
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En aquest sentit, sa comissió Europea ja va comunicar abril de 2020 a nes governs dels estats
membres que permetria sa reducció de s’IVA d’aquest productes. Es Govern d’Espanya , així, i tot,
durant alguns mesos va continuar aplicant es 21% d’IVA .Finalment però va rectificar es passat mes
de Novembre i va aprovar una baixada de s’IVA des 21% a es 4% de ses mascaretes quirúrgiques
però no a altres models, entre ells ses mascaretes FFP2.
Sa decisió d’excloure ses mascaretes FFP2 d’aquesta baixada de s’IVA entenem ara que no va ser
una mesura encertada, sobretot considerant que aquest model és es que ha demostrat una major
eficàcia preventiva. De fet, ses xifres rècord de contagis que estem experimentant a dia d’avui a sa
Unió Europea han dut a alguns governs com es d’Alemanya a declarar d’obligatorietat d’aquestes
mascaretes FFP2 per ser aquest es model que s’ha revelat més efectiu per frenar contagis,
especialment en espais tancats i en transports públics.
En aquesta mateixa línia, amb sa finalitat de tractar de refrenar sa tercera ona de sa pandèmia que en
aquest moments a Espanya costa tant de frenar, des de Ciutadans Maó creiem necessari fer un pas
més quant a ses precaucions sanitàries.
Per aquests motius, es Grup Municipal de Ciutadans presenta a n’és Ple de s’Ajuntament de Maó la
següent moció :
Es grup Municipal Ciutadans de Maó, des de es ple de s’Ajuntament de Maó, insta a s’Equip de
Govern Municipal a que aquest insti a es Govern d’Espanya a baixar s’IVA de ses mascaretes FFP2,
des 21% actual a es 4%.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada.
Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Vots a favor: 9 ( 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 30m i 01s) https://vimeo.com/517069575#t=5401s
10 Moció del grup municipal des Partit Popular en relació a s’aplicació de mesures de
fidelització dels professionals sanitaris a les Illes Balears. Exp. E0225-2021-000008 (MC-1)
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La problemàtica de la manca de personal al Servei de Salut de les Illes Balears, especialment de
metges i infermers, és una de les causes per les que s'han produït disfuncions assistencials a
l'IBSALUT en aquests darrers anys, fet que s’ha vist agreujat amb l’arribada de la COVID-19.
Una de les raons d'aquesta mancança és la falta de mesures de fidelització i, dins aquestes, les
relacionades amb el cost de la vida d'aquesta comunitat autònoma i la precarietat dels contractes
laborals que s’ofereixen.
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La situació actual és realment complicada, el personal es troba desbordat, molts de sanitaris de les
Illes Balears estan realitzant torns dobles diaris a conseqüència de les plantilles infradotades de la
sanitat pública.
Atès que aquests incentius, inclosos els econòmics, ja s'estan aplicant a altres Comunitats
Autònomes amb problemàtiques semblants.
Sens dubte, en els moments de màxima incidència de la COVID a la nostra comunitat autònoma, es
fa més necessari que mai augmentar els esforços i recursos de que es disposen per lluitar contra
aquesta pandèmia. Això passa sens dubte per facilitar i fer atractiu per als professionals sanitaris el
desplaçament i l’estada a les nostres illes, unes illes amb un cost de vida elevat que fan, que en
moltes ocasions, els sigui impossible fer-hi front a aquells professionals de la salut que vulguin
venir.
Canàries ha aconseguit mesures molt més avantatjoses que les que s’ofereixen a les Illes Balears,
amb l’establiment de mesures fidelitzadores que resulten del tot atractives per als professionals, es fa
necessari doncs que el Govern de les Illes Balears iniciï les negociacions amb els sindicats a fi de
consensuar mesures semblants que ajudin a dotar la sanitat pública de la nostra Comunitat
Autònoma del personal adient per fer front a la greu situació actual.
A Canàries les illes majors tenen incentius més alts que Mallorca i a les illes menors aquest
suplement és més alt que a les illes menors de Balears. En xifres reals podem destacar que a Gran
Canària i a Tenerife els metges, per exemple, tenen un incentiu de 172 euros al mes i a la resta de
l’arxipèlag canari de 575 euros. A Mallorca, en canvi, aquest incentiu és de 97 euros enfront dels
172 euros de Gran Canària. A Menorca, a Eivissa i a Formentera és de 108 euros davant dels 575 de
Canàries. Si s’accepta aquesta equiparació, un metge de Menorca, d’Eivissa i Formentera passarà a
cobrar 467 euros més cada mes.
Per tots aquests motius el Grup Municipal Popular presenta la següent moció:
1.- El Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón, insta la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears per tal que proposi, durant el 2021, als sindicats d’àmbit sanitari d'aquesta Comunitat
Autònoma amb representació a l'IBSALUT, l'inici de les negociacions de mesures fidelitzadores
efectives que facilitin l'arribada de professionals sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2.- El Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón, insta el Govern de les Illes Balears a augmentar la
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quantia del complement d’indemnització´ per residència del personal del Servei de Salut de les Illes
Balears i equiparar-lo al complement de Canàries en aquesta legislatura.
3.- El Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón, insta a la Conselleria de Salut a la contractació de
personal sanitari per adequar a les necessitats actuals les plantilles hospitalàries i d’atenció primària.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada.
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Vots en contra: 12 (7 PSOE i 5 Ara Maó)
Vots a favor: 9 ( 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 44m i 11s) https://vimeo.com/517069575#t=6250s
11 Moció del grup municipal des Partit Popular en relació sobre el compliment, seguiment i
execució dels acords aprovats al Ple. Exp. E0225-2021-000008 (MC-2)
El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el órgano de máxima representación política de
los ciudadanos en el gobierno municipal (Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local). El
pleno, por tanto, es la máxima expresión de la democracia en el ámbito municipal, ya que es el
órgano que representa a todos los ciudadanos.
Entre otras cuestiones es el lugar en el que se debaten las mociones que recogen las principales
necesidades de los ciudadanos. En dichas propuestas se reflejan los problemas más cercanos de
nuestros vecinos.
Como dijo en el Pleno anterior el alcalde, el Sr. Pons, los acuerdos están para cumplirse. Sin
embargo, con demasiada frecuencia, en el Ayuntamiento de Mahón ese compromiso no se cumple o,
en el mejor de los casos, queda diluido en actuaciones dispersas que desvirtúan el sentido de la
moción presentada.
Resulta llamativo que el equipo de gobierno no informa de su cumplimiento, al grupo político que
ha presentado la moción, ni por supuesto los ciudadanos son informados de las actuaciones llevadas
a cabo. También resulta sorprendente que tampoco se establecen unos plazos concretos o
aproximados para llevar a cabo la ejecución de las iniciativas aprobadas.
Considerando estos aspectos, el Partido Popular entiende que urge subsanar estas deficiencias en lo
que respecta a la transparencia y el buen gobierno de nuestro municipio, estableciendo un marco
adecuado para garantizar que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para hacer efectiva la
voluntad del pueblo.

17

Creemos que es necesario poner en marcha mecanismos de comunicación que permitan a la
ciudadanía conocer las actuaciones efectuadas, así como cuáles son los compromisos incumplidos y
cuáles son los motivos por los que se no se lleva a cabo el mandato del pleno municipal.
Nos gustaría conocer cuál es la valoración que el equipo de Gobierno hace sobre su propia gestión.
No entendemos por qué no se respetan los acuerdos de los plenos presentados por el Partido Popular
y aprobados por unanimidad.
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Por esta razón, con nuestra moción exigimos que se dé cumplimiento a las mociones aprobadas en
los plenos municipales.
Por otra parte, sería interesante que los mahoneses pudieran acceder fácilmente a esta información, a
través de publicaciones periódicas en el Portal de Transparencia y la página web del Ayuntamiento,
con información sobre las mociones que han sido aprobadas, el estado de cumplimiento de las
mismas y las actuaciones que se estén llevando a cabo para hacerlo efectivo.
El objetivo de esta moción es mejorar la gestión y el tratamiento de los acuerdos plenarios y llevar a
cabo un análisis periódico de los mismos, justificando de manera fehaciente su estado de ejecución.
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular, presenta la siguiente propuesta de acuerdo:
1.- Instar al Ayuntamiento de Mahón a elaborar un informe incluyendo todas las mociones
aprobadas por unanimidad, a propuesta del Partido Popular, desde la constitución de la actual
corporación municipal, así como el grado de cumplimiento de cada una de ellas.
2.- Instar al Ayuntamiento de Mahón para que se dé cumplimiento de los acuerdos adoptados, e
iniciar con cada moción aprobada un expediente de tramitación administrativa, que garantice la
ejecución de la misma, creando un protocolo de plazos para facilitar la información a todos los
miembros de la corporación, así como a la ciudadanía
3.- Instar al Ayuntamiento de Mahón para que sea elaborado un informe con periodicidad trimestral,
solicitando que dicho informe se remita a las comisiones informativas correspondientes para que por
parte del equipo de gobierno se explique el estado de cumplimiento de cada acuerdo plenario.
4.- Instar al Ayuntamiento de Mahón, para que en la web del Ayuntamiento se incluya el listado de
las mociones aprobadas por el Pleno, para que los ciudadanos puedan acceder a la relación de
mociones aprobadas en el mismo, a su contenido y a las actuaciones que se estén llevando a cabo
para hacer efectiva su aplicación y cumplimiento.
Sotmesa la proposta a votació, no és aprovada.
Vots a favor: 8 PP
Abstencions: 1 Cs
18

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:
(02h 16m i 52s) https://vimeo.com/517069575#t=8212s
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12 Moció conjunta dels grups municipals Ara Maó i PSOE en relació a millora de l'Aeroport
de Menorca. Exp. E0225-2021-000006
En els darrers anys, la Representació Legal dels Treballadors (RLT) del personal de l’aeroport de
Menorca, tant d’AENA S.M.E. S.A. com d’ENAIRE ha manifestat de manera reiterada la manca de
personal per poder atendre de manera eficient les càrregues de feina de la temporada d’estiu.
L’Aeroport de Menorca és un dels més estacionals dins la seva categoria, a nivell mundial, quedant
palès en les xifres de moviments de passatgers i aeronaus que es concentren en un 90%, durant set
mesos, de l’1 d’abril al 31 d’octubre de cada any.
Aquesta manca de personal es va agreujar després del 2012 quan AENA va aprovar un pla de
desvinculacions, reduint la plantilla en algunes ocupacions, disminuint en 23 treballadors, en el cas
de Menorca. Encara avui, no s’han recuperat aquestes places, en la seva totalitat.
El Consell Insular de Menorca, el mes de maig de 2016 va aprovar una PDA, instant al Govern
Balear i al Parlament, que fessin una intervenció davant el Govern Central, així com exigir al
Ministeri de Foment, en aquell moment, i a AENA, negociar amb la RLT per aconseguir una
plantilla marc, mínima per l'estiu que no podia ser inferior a la de 2012, considerant que el trànsit de
passatgers i d’operacions havia crescut d'una manera considerable (més d'un 20%). Amb
posterioritat, el 3 de juny, la Comissió de Turisme del Parlament Balear va aprovar una PNL en el
mateix sentit, finalment, el 15 de febrer de 2017 la Comissió de Foment del Congrés de Diputats,
amb una gran majoria va estalonar una PNL amb la mateixa reivindicació, que avui, quasi quatre
anys després no s'ha materialitzat.
És cert que la situació exposada ha quedat actualment desvirtuda, donat que la situació provocada
per la pandèmia de la COVID-19 ha incidit de forma directa en la mobilitat i per tant, també, en el
transit aèri.
Al llarg de maig de 2020, quan el pitjor de la primera onada de la pandèmia havia passat i vivíem la
primera desescalada, tot i tenir una plantilla de quasi 8000 treballadors, AENA S.M.E. S.A. va
presentar un ERTE que afectava únicament a 24 treballadors, 13 dels quals a l'aeroport de Menorca.
Es dona la circumstància que l’aeroport menorquí ha estat un dels que ha quedat per sota de la
mitjana de baixada del trànsit aeri a tot l'Estat. A banda, també s’ha de tenir en compte que AENA té
uns resultats econòmics a data d'avui prou solvents, segons es despren del valor de les seves accions.
Per altra banda, el mes de juliol de 2019 AENA es va desdir de la construcció d'una nova Torre de
Control a Menorca, tot i haver-ho anunciat durant febrer i estar pressupostada al DORA (Document
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de Regulació Aeroportuària 2017-2021), en l'apartat d’inversions, sent considerada com a rellevant.
A més, en el Pla Director de 2009 de l'Aeroport de Menorca, s'havia previst la seva construcció,
perquè la Torre de Control al 2010 ja no tenia les dimensions pertinents per a les necessitats
tècniques i d'instal.lacions. La societat menorquina en primer lloc es va pronunciar, amb una PDA
aprovada per unanimitat en el Consell Insular i, posteriorment, també per unanimitat en el Parlament
Balear, el mes de febrer de 2020, pel manteniment del projecte de construir una Torre de Control, al
marge del projecte de Torre Remota, anunciat per AENA.
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El Ple d'aquest Ajuntament, el mes de febrer de 2020, va aprovar també per unanimitat una proposta
d'acord en aquest sentit, demanant una interlocució eficient amb la RLT sobre els condicionants
econòmics, materials i de recursos humans.
Podem concloure, llavors, no s'han atès les propostes d'acord aprovades, que no ha existit una
interlocució eficient amb la RLT, que Menorca aquests darrers anys s’ha vist perjudicada per AENA
S.M.E. S.A., i que l'aeroport de Menorca és una infraestructura cabdal per a les comunicacions, el
transport dels menorquins, així com per l'economia. Més d'un 80% de les persones que entren o
surten de la nostra illa ho fan per l'aeroport, per aquests motius, comptar amb una bona dotació
humana i de serveis és prioritari i de primera necessitat per a la nostra illa. Hi ha que recordar a més
que l'article 138 de la Constitució Espanyola estableix que s'ha de garantir la solidaritat territorial i
l'equilibri entre les diverses parts del territori de l'Estat, atenent particularment, el fet insular.
Proposta d'acord
1. L'Ajuntament de Maó insta a AENA S.M.E. S.A. a reconsiderar les propostes d'acord aprovades
per les diferents instituciones (Parlament de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca i
Ajuntament de Maó) relatives a l'Aeroport de Menorca, responent així a la preocupación
manifestada des de la societat civil.
2. L’Ajuntament de Maó manifesta la seva preocupació per la situació actual que es viu a l'aeroport i
per la manca de diàleg entre l’empresa i la RLT
3, Així mateix, l'Ajuntament de Maó demana que el conflicte es pugui solucionar de manera
satisfactòria per a totes les parts, fent una crida al diàleg.
4, El Ple de l'Ajuntament de Maó insta al Govern Balear que faci les gestions necessàries davant el
Ministeri de Transports i l'Empresa AENA S.M.E. S.A., perquè siguin sensibles al fet insular i
atenguin les propostes d'acord aprovades per les diferents instituciones (Parlament de les Illes
Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó) relatives a l'Aeroport de Menorca.
5. El Ple de l’Ajuntament de Maó acorda fer arribar al Ministeri de Transports i a Aena S.M.E. S.A.
així com a ENAIRE, el contingut d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en
els seus termes.
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
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Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 37m i 42s) https://vimeo.com/517069575#t=9462s
13 Precs i Preguntes
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13.1 Pregunta que fa el partit polític Cs Partido de la Ciudanania
desnitrificadora d’aigua. Exp. E0227-2021-000008

sobre la nova

En el transcurs d’aquest mes mes de febrer 2021 el nostre partit Cs va sol-licitar documentaciió i
registres de anàlisi de la nova desnitrificadora d’aigua .
La qualitat, potabilitat i garanties de l’aigua per la nostre ciutat ès més que delicat , important .!!
Ha , arran de diverses consultes realitzades per compte propi com a partit Cs per tal de , solucionar
i aclarir la total trasnparència els convidem a vostsès com a equip de govern contestin a les nostres
preguntes i clarifiqui els nostres dubtes.
Els registres que vostès envien són realitzats per una empresa de Menorca, però aquest registres no
s’assemblen a l’contrastar-los amb els que vostès pengen a la pag web de l’Ajuntament els quals
aquest són d’una empresa de Bcn
Per aquest motiu d’incertesa els demanem contestin a les nostres preguntes per tal de donar i
compartir amb els nostres ciutadans un missatge clar.
• Ha que es deu que els resultats revisats i contrastats de les dues empreses que realitzen els a
anàlisi no coincideixin ?
• L’aigua, és potable ?
• Si no és així , des de quan no és potable?
• Quan será potable l’aigua de la nostra ciutat?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(02h 53m i 34s) https://vimeo.com/517069575#t=10414s
13.2 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó sobre el geriàtric, la prematura
vacunació del regidor Enric Más i l'encobriment de la veritat del sr. Alcalde. Exp. E0227-2021000009 (PR-9-1)
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Si de una cosa deberían de poder presumir los políticos y especialmente los equipos de gobierno,
debería ser la de siempre decir la verdad con la máxima transparencia.
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Desgraciadamente, en el caso que nos ocupa, el equipo de gobierno, con el Sr. Alcalde a la cabeza,
ha ejercido sus funciones intentando ocultar la verdad, escondiéndola y, en ningún caso, ha sido
trasparente.
Tal como afirmamos durante el pleno extraordinario de enero convocado para aclarar la prematura
vacunación del concejal Enric Más, el equipo de gobierno y el Sr. Alcalde, no informaron al resto de
partidos políticos que formamos el Consistorio de esa vacunación, fuera de toda lógica. Si el Sr.
Alcalde se llena la boca, cada vez que interviene, de la palabra transparencia, podría haber
convocado una reunión de portavoces para ofrecer los argumentos que se vio obligado a explicar,
una vez descubierto el engaño.
El Sr. Alcalde eligió callar. Eligió no contar nada. Eligió no ser transparente porque sabía que era un
tema en el que la población se indignaría y no compartiría su decisión. Eligió ocultar la verdad.
No dijo nada hasta que el Grupo Municipal del Partido Popular levantó la liebre preguntando si
había existido alguna anomalía durante la vacunación en el geriátrico. Y, al contestar en el pleno,
mintió.
Mintió porque no contestó a las preguntas realizadas y mintió porque, teniendo la oportunidad de
aclarar y explicar lo que debería haber hecho con antelación, para poder presumir de transparencia,
no aclaró nada sino que intentó ocultar la verdad.
El hecho es que el concejal Enric Más recibió la vacuna de la Covid-19 saltándose los protocolos, es
decir, ilegalmente, pero sobretodo, cuando moral y éticamente debería haberse negado.
Y, el hecho es, que el Sr. Alcalde, ocultó la verdad, fue todo lo contrario a transparente y decidió
encubrir con mentiras los motivos por los que su concejal recibió la vacuna.
Por todas estas cuestiones, preguntamos al Sr. Alcalde:
1. ¿Quién confeccionó la lista del personal a vacunar en el geriátrico y con qué criterios? ¿Quién
revisó y autorizó dicha lista?
2. Ante la falta alarmante de vacunas y ante el desastroso ritmo de vacunación, ¿Por qué no se siguió
escrupulosamente lo que marcan los protocolos de vacunación y se decidió vacunar a personal que
no tiene contacto directo con los residentes ni con los trabajadores que si tienen contacto estrecho
con dichos residentes?
3. Ni todo el personal ni todos los residentes recibieron la vacuna. ¿Qué cambios se han programado
en el sistema de trabajo del geriátrico para solventar estas no vacunaciones?
4. Llevamos ya un año de terrible pandemia y nos consta que el concejal Enric Más ha estado mucho
22

tiempo sin aparecer físicamente por el geriátrico y trabajando telemáticamente, aunque él diga lo
contrario. Si durante mucho tiempo ha sido así, incluidos periodos con brotes, ¿qué cambió para
que, de repente, la vacunación del concejal fuera indispensable?
5. ¿Sobraron algunas dosis de vacunas el primer día de vacunación y se tiraron a la basura?
6. ¿Ha recibido la vacuna alguna persona ajena al geriátrico y que no figuraba en las listas de
vacunación? ¿Ha recibido la vacuna alguna persona ya jubilada, porque figuraba todavía en los
listados de trabajadores del geriátrico e igualmente se le llamó para ser vacunado?
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7. ¿Cuántas PCRs o cualquier tipo de pruebas de detección de Covid se ha realizado al concejal
Enric Más durante la Pandemia por su cargo de regidor y en qué fechas?
8. El Sr. Alcalde conocía los hechos cuando el Partido Popular preguntó durante el Pleno de enero.
Si hubiera contado la verdad, los hechos no se hubieran precipitado y no hubiera hecho falta
convocar una rueda de prensa extraordinaria y urgente para el día siguiente. Si la vacunación de su
regidor hubiera sido adecuada y ajustada a los protocolos, no habría tenido nada que esconder a la
ciudadanía y lo habría explicado sin tapujos. ¿Por qué ocultó la verdad?
9. ¿Conocía los hechos el Grupo Municipal de Ara Maó antes de que el Grupo Municipal del Partido
Popular realizara el ruego en el pleno del mes de enero?, ¿Cuándo se le informó y de qué modo? ¿Le
parece correcto a la Sra. Juanola que se vacunara al Sr. Mas no respetando lo que marcan los
protocolos?
10. ¿Qué motivos tiene el Grupo Municipal de Ara Maó para respaldar la vacunación del concejal
Enric Más si, ante vacunaciones semejantes, las formaciones políticas que forman parte de esta
agrupación de electores las critican con dureza y piden dimisiones? ¿Por qué en Mahón si lo apoyan
y en otros lugares lo critican?
11. En muchos Ayuntamientos e instituciones se han alcanzado acuerdos, casi todos por unanimidad,
como el propuesto durante el pleno extraordinario de principio de este mes por el Partido Popular,
condenando la vacunación de cargos públicos que se habían saltado el protocolo y solicitando su
dimisión. ¿Por qué no secundaron dichos acuerdos el PSOE Mahón y Ara Maó?
12. ¿Sigue pensando el Sr. alcalde que era indispensable la vacunación de su concejal?
13. ¿Sigue respaldando los hechos el grupo de Ara Maó a día de hoy?
14. Aunque para el grupo Municipal del Partido Popular es indudable que la vacunación del
concejal Enric Más se realizó saltándose los protocolos, es indiscutible que dicha vacunación es
reprobable, al menos ética y moralmente, por efectuarse antes que la mayoría de ciudadanos que sí
la necesitan. ¿No lo creen así los dos partidos que forman el equipo de Gobern
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(03h 16m i 16s) https://vimeo.com/517069575#t=11776s
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13.3 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó-Mahón sobre el treball exercit
durant els 3 últims mesos del sr. Enric Más. Exp. E0227-2021-000009 (PR-9-2)
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El pasado 29 de enero, saltaba la noticia sobre la vacunación del concejal del PSOE Enric Más, a
raíz del ruego presentado por el PP de Mahón en el Pleno del día anterior, y a la que no contestó el
alcalde de esta Corporación.
El equipo de gobierno justificó dicha vacunación interpretando a su manera la Estrategia de
Vacunación frente a COVID-19, de 18 de diciembre de 2020, queriendo defenderse y situando al
edil vacunado entre ‘todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos los que desempeñan
otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios (administrativos, limpieza, cocina,
etcétera…)
Seguimos sin entender por qué durante el brote del Geriátrico de Mahón era tan imprescindible el
trabajo del Sr. Más en el centro de forma presencial. ¿Un político atendiendo un brote?
Todas las acciones que se han hecho desde el inicio de la pandemia en relación a la residencia se
deberían haber hecho siguiendo estrictamente la normativa sanitaria que han marcado las
autoridades competentes, y tenemos dudas al respecto.
¿Es la persona responsable y encargada de las salidas terapéuticas? ¿Se hace cargo personalmente
del acompañamiento a las citas médicas que los usuarios tengan en el Hospital Mateu Orfila?
¿Organiza diariamente el funcionamiento, tareas e imprevistos de la residencia?
¿Colabora con los compañeros gerocultores en la realización de algunas tareas?
¿Mantiene contacto diario y permanente con los usuarios, los cuales se dirigen a él para trasladarle
quejas, sugerencias o cualquier otra cuestión relativa al funcionamiento del centro?
Al no ser satisfactoria la justificación empleada por el equipo de gobierno, para este grupo
municipal ni para la mayoría de los mahoneses…
Preguntamos al Sr. alcalde:
1º. ¿Qué trabajo ha desempeñado el Sr. Más durante los tres últimos meses para ir al geriátrico
diariamente y por qué se requiere su presencia?
2º. ¿Por qué no han sido telemáticas las reuniones con la dirección/gerencia del Geriàtric

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
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(03h 45m i 47s) https://vimeo.com/517069575#t=13547s
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13.4 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó-Mahón sobre l'ocultació oficial
de la notícia de la vacunació del regidor Enric Mas. Exp. E0227-2021-000009 (PR-9-3)
En el mandato que debía ser de la TRANSPARENCIA, ésta está brillando por su ausencia, dejando
paso a la OPACIDAD. El viernes, 29 de enero, saltó la noticia de la polémica vacunación del
regidor de Servicios Sociales, Enric Más, en los medios de comunicación. La noticia propició una
rueda de prensa urgente la misma tarde para que el alcalde y el regidor dieran su versión de los
hechos acompañado del gerente del Hospital Mateu Orfila. Al margen de la idoneidad de Romà
Julià para justificar si Enric Mas se debía vacunar o no, sorprende que en los perfiles de Facebook y
de Instagram del Ayuntamiento de Mahón no se haya hecho ni una sola mención a la noticia.
Por ello, queremos preguntar en el pleno:
1- ¿A qué se debe esta opacidad de una noticia que tanto interés ha despertado y tan importante?
2- ¿No cree que una noticia de esta magnitud se debe compartir en aras de la transparencia de la que
tanto presume este equipo de Gobierno?
3- ¿Cree el alcalde, Héctor Pons, que esta noticia no se debe explicar a los ciudadanos y por eso no
se ha compartido, ni siquiera, la justificación que dio en su día?
4- ¿Ha confundido el equipo de Gobierno el uso de los perfiles del Ayuntamiento como si fuera
única y exclusivamente de uso partidista?
5- ¿Considera que está usando el equipo de Gobierno el perfil de la Institución en las redes sociales
de una forma partidista?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(03h 56m i 26s) https://vimeo.com/517069575#t=14186s
13.5 Pregunta que presenta el grup municipal del PP de Maó-Mahón sobre la reducció
d'hores de neteja en els centres escolars. Exp. E0227-2021-000009 (PR-9-4)
Se nos ha informado de que ha habido una importante reducción de horas de limpieza y desinfección
en los centros escolares en las horas que venían prestándose adicionalmente por la pandemia durante
este curso.
Según hemos podido saber, la reducción es del orden del 40% y ha sido notificada a las direcciones
de los centros sólo con 24 horas de antelación.
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En un ejemplo más de su tan cacareada transparencia, que más bien podría llamarse ocultación de la
verdad, nada han comentado sobre esta reducción durante los últimos meses ni durante las
comisiones informativas de la semana pasada a los partidos de la oposición.
Nos encontramos frente a una reducción de horas que afecta a todos los alumnos del municipio. Una
reducción de horas que impedirá cumplir los protocolos que marca la Consellería para la limpieza y
desinfección de los centros durante su horario lectivo.
Por estos motivos, preguntamos al Sr. alcalde:
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1. ¿A qué obedece esta reducción de horas?
2. ¿Cómo piensa el equipo de gobierno que pueden reorganizarse los trabajos a realizar en los
centros escolares avisando de la reducción con sólo 24 horas de antelación?
3. No es de recibo que los centros se enteren de las noticias por las propias trabajadoras de la
limpieza antes que por el propio Ayuntamiento. ¿Desde cuando sabían que tendrían que ajustar los
horarios?
4. ¿Han estudiado otras alternativas?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(04h 04m i 42s) https://vimeo.com/517069575#t=14682s
I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23.31 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
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