COMUNICAT
Maó, 14 d’abril de 2020. El passat 3 d’abril, l’alcalde de Maó, Héctor Pons, va enviar una
missiva al president del Govern d’Espanya, el senyor Pedro Sánchez Pérez-Castejón, on li
manifestava tot el suport i lleialtat de l’Ajuntament al Govern central davant l’emergència
sanitària provocada pel Covid-19, i on, a més, li plantejava una sèrie de peticions en matèria
de gestió pressupostària.
En aquest sentit, el batle va expressar al president de l'Estat la necessitat que els ajuntaments
recuperin la seva plena capacitat quant a gestió pressupostària, amb la finalitat de donar la
millor resposta possible a la ciutadania a l'hora de pal·liar els efectes socials i econòmics
derivats del coronavirus.
Així mateix, Héctor Pons considera fonamental la flexibilització de la regla de despesa i la
utilització dels romanents de què disposen els ajuntaments. És important assenyalar que, en
el cas de Maó, això suposaria poder disposar de 8,1 milions d'euros, provinents dels
romanents acumulats des de l’any 2016, que es podrien destinar a impulsar la reconstrucció
social i econòmica de la nostra ciutat.
Per això, l’Ajuntament considera que és el moment idoni per donar resposta a una demanda
que, des de fa temps, uneix tots els alcaldes i alcaldesses de l’illa, així com tots els grups del
consistori, que comparteixen la necessitat d’avançar en aquesta direcció. Convé recordar que
el Ple municipal del passat 27 de febrer va aprovar una proposta, amb el vot unànime de tots
els grups, que ja anava en aquesta mateix sentit.
De la mateixa manera, aquesta petició a l’Estat s’ha dut a terme en la línia de l’acordat a la
darrera junta de batles de Menorca.
En aquest sentit, el batle ha demanat al Govern central que analitzi aquesta possibilitat i que
adopti els canvis oportuns per fer-la possible, des de la màxima convicció que han de ser els
mateixos ajuntaments els que han de poder gestionar els seus propis recursos.
A més, la institució municipal també ha demanat a Pedro Sánchez que es reconsiderin les
normes que limiten l’increment de la massa salarial i que s’autoritzi els ajuntaments a
contractar el personal necessari per atendre l’augment de la demanda social i la gestió dels
plans d’impuls econòmic que hauran d’abordar les institucions municipals.
Per últim, l’alcalde va recordar al president Sánchez que els ajuntaments, per la seva
proximitat al territori i a la ciutadania, assumiran un paper fonamental en la sortida d’aquest
període. Per això, i ara més que mai, es fa del tot necessari que els consistoris puguin
recuperar la màxima capacitat de gestió pressupostària.
El Govern central, per la seva part, ha remès una carta de resposta a la petició del batle de
Maó —en data d’ahir, 13 d’abril—, signada pel director del Gabinet de la Presidència del
Govern d’Espanya, que trasllada a l’Ajuntament de Maó la “ferma disposició del Govern a
continuar engegant totes aquelles iniciatives que siguin necessàries per donar resposta a
l’impacte econòmic i social que està provocant aquesta emergència sanitària”.

Així mateix, Presidència del Govern també ha remès la missiva al Ministeri d'Hisenda i al
Ministeri de Sanitat, que és l’autoritat competent delegada per a la presa de decisions durant
l’estat d’alarma decretat pel Govern de la nació.

