PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR SOBRE LA PROPOSTA DE REPARTIMENT DELS FONS DE L’ECOTAXA,
PER A SER TRACTADA AL PLE DE LA CORPORACIÓ.

El passat mes d’agost el Govern Balear va aprovar el Pla anual d'Impuls del
Turisme Sostenible per 2019. Aquesta convocatòria estava oberta a la presentació de
projectes per part dels Ajuntaments, entre d’altres institucions.
Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt
important per elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes expectatives
d'aconseguir millores importants pels seus municipis, i dintre de les exigències establertes
pel Govern. Es van presentar en temps i forma un total de 36 projectes amb propostes
destinades a millorar les infraestructures i el paisatge.
El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible
l’objectiu de la qual era decidir quins dels projectes presentats per les diferents
administracions serien finançats a càrrec del Fons de l’Impost de turisme sostenible
recaptat al 2019.
La resolució de la Comissió va ser 68 projectes per import de 104.9 milions
d’euros, amb els vots en contra de la Federació d’Entitats locals de les Illes Balears
(FELIB), el GOB, Amics de la Terra i ARCA, i l’abstenció de CAEB, el Consell de Eivissa
i el Consell Agrari.
Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentats pels municipis, quedant
de manifest una vegada més, que el Govern Balear no tenia cap intenció de valorar la
feina feta i les necessitats municipals.
Aquest es el tercer any consecutiu que el repartiment de l’impost de turisme
sostenible pràcticament exclou el municipalisme, amés de constatar-se que el procés
d’elecció dels projectes que es subvencionen amb l’ITS, ha estat un procés sense
transparència i consens.
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D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostaria
ordinària o que havien de ser finançats pel Govern Central, han passat a ser finançats per
l’ITS, com ara el Conservatori de Maó, sense una explicació, ni justificació jurídica ni
tècnica, i en conseqüència perdent finançament.
I es que, com bé diu l’Agrupació Ara Maó, representada en aquesta corporació:
“no s’entén que la conversió de la Sala Augusta en la nova seu del Conservatori de Maó
s’hagi de finançar a través d’aquest impost, i més quan aquesta inversió ja s’havia inclòs
en els pressupostos ordinaris del Govern i hauria de dependre de les partides destinades
a Educació. Ara Maó lamenta especialment que s’hagi tornat a quedar sense finançament
el projecte que ha de permetre el tractament terciari de l’aigua que arriba a la depuradora
de Maó-Es Castell, un projecte prioritari que permetria la reutilització de les aigües
tractades per a la neteja de carrers, el reg de zones verdes o el subministrament d’aigua
no potable al port de Maó, entre altres usos.”
És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç
econòmic han de fer per mantenir les infraestructures i serveis que afavoreixen
precisament el foment i l'impuls del turisme a les Balears, i on es generen els ingressos
de l’ITS.
Per això, també coincidim amb el Sr. Castells, portaveu de Més per Menorca al
Parlament Balear quan diu que “no es pot finançar amb l’ITS un projecte que no té res a
veure amb s’objectiu pel que va ser creat l’impost.”
Davant la situació actual, el Grupo Municipal del Partit Popular presenta les
següents propostes d’acord:
1- L’Ajuntament de Maó insta al Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte
l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i proposa que es faci una nova
proposta de repartiment tenint en compte els projectes municipals, concretament i en el
cas de Maó, que el projecte de Conservatori es financi amb el pressupost destinat a
Educació i els fons de l’ITS es destinin a fer millores al cicle d’aigua, com ara pot ser el
tractament terciari de l’aigua que arriba a la depuradora de Maó-Es Castell.
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2- L’Ajuntament de Maó insta al Govern de les Illes Balears a modificar el sistema
de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, amb un altres criteris de
repartiment i donant un major pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme
Sostenible.
3- L’Ajuntament de Maó insta al Govern de les Illes Balears, que en cas que la
proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els
Ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats.

Maó, a 18 de Novembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del PP Maó
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