
ACORD DE GOVERN PER AL MANDAT CORPORATIU 2019-2023 A 
L’AJUNTAMENT DE MAÓ

A la vista dels resultats electorals del passat 26 de maig al municipi de Maó,
les formacions que signem aquest document, PSOE i Ara Maó, considerem
que els ciutadans de la nostra ciutat han validat la feina feta en els darrers
quatre anys per l’Equip de Govern progressista que hem compartit. Amb el
seu  vot,  han  posat  de  manifest  l’aposta  per  un  govern  progressista  i
d’esquerres  que  posi  la  igualtat,  la  justícia  social,  el  medi  ambient,  el
desenvolupament econòmic sostenible ... en el centre de les prioritats.

Entenem  que  els  ciutadans  han  apostat  per  un  govern  d’esquerres
configurat  per aquestes dues formacions,  amb un nou equilibri  i  amb la
cohesió  i  lleialtat  que  l’ha  caracteritzat.  Acceptem,  per  tant,  aquest
missatge i ens proposem dur endavant les mesures valentes i decidides per
transformar el nostre municipi en un lloc millor per viure i conviure.

A) Criteris de governança
1- Per al bon funcionament de l’Equip de Govern, i per tal de garantir la

corresponsabilitat  i  la  transversalitat  de  les  decisions  preses,  ens
comprometem a seguir les següents pautes de funcionament:

 Reunió setmanal, cada dilluns matí. Repàs de la convocatòria
de Junta de Govern, preparació de la propera i revisió de temes
en marxa  i  pendents  a  desenvolupar  durant  la  setmana.  Es
prepararà també la reunió conjunta de l’Equip de Govern. Hi
participarà l’alcalde i els portaveus d’ambdós grups.

 Els ordres del dia de les reunions serà consultada amb els dos
grups.

 Reunió setmanal de tots els membres de l’Equip de Govern.
 Elaboració conjunta dels pressupostos municipals.

2- La Junta de Govern estarà conformada per l’Alcalde i  set tinences,
corresponent  l’Alcalde  i  les  tinences  d’alcaldia  segona,  tercera,
cinquena i sisena al PSOE, i les tinences d’alcaldia primera, quarta i
setena a Ara Maó.

3- Es disposarà de set dedicacions exclusives, repartides en la proporció
de quatre pel PSOE i tres per Ara Maó. 

4- Correspondrà la representació institucional al front de la comitiva de
Caixers durant les Festes de Gràcia, en la figura del Caixer Batle, al
PSOE el primer i quart any, i a ARA Maó, el segon i tercer any.

5- Per  al  bon  seguiment  de  l’acord  de  Govern,  es  reuniran,
semestralment  com a mínim o  a  requeriment de qualsevol  de les
dues formacions,  els representants  dels  dos grups per  analitzar  la
feina  feta  i  el  funcionament  del  Govern.  Es  crearà,  per  tant,  la



Comissió de Seguiment del Pacte, conformada pels tres membres de
cada formació política que cada part designi.

6- La transparència, el diàleg, la participació i el consens seran la carta
de presentació de l’Equip de Govern.

7- Relació amb l’oposició.  Es procurarà mantenir una relació cordial i
facilitadora amb els regidors i les regidores de l’oposició, cercant el
consens en qüestions “d’Estat” pel nostre municipi.

8- Qualsevol  càrrec  directiu que s’hagi  de proveir  ho serà mitjançant
concurs  públic,  fonamentat  en  els  principis  de  publicitat,  mèrit  i
capacitat. Els càrrecs seran els mateixos que es van acordar per al
mandat  2015-2019,  més  la  incorporació  d’un  responsable  de
comunicació. En aquest darrer cas, es podrà cobrir la plaça adjunta a
Alcaldia prevista a la RLT, o mitjançant la contractació d’una persona
que de comú acord decideixin ambdues parts.

9- S’acordarà consensuadament la distribució dels recursos de personal
i econòmics per tal que totes les àrees disposin dels mitjans adequats
per a dur a terme la gestió encomanada.

B) Prioritats polítiques per al nou mandat:

1. Incentivar la rehabilitació privada i pública d’edificis en desús,
sobretot  en el  centre  de la  ciutat,  per  tal  de donar  nova vida als
edificis  tancats  i  nous  usos  que  dinamitzin  l’activitat  econòmica,
turística, comercial i de restauració.

2. Seguir  prioritzant  la  reutilització  i  recuperació  dels  edificis
singulars abans de la construcció d’equipaments nous, sempre que
sigui possible. 

3. Recerca  de  possibilitats  legals  d’incentius  per  ajudar  a
mantenir els comerços locals, que s’emmarcarà dins el Pla de Comerç
que s’elaborarà per posar les bases per oferir una oferta comercial
atractiva  des  de  diferents  punts  de  vista,  com  la  formació,
l’accessibilitat i l’adequació d’espais i zones comercials de la ciutat.

4. Posar en marxa un procés de participació per definir què volem
que sigui  l’Esplanada,  amb l’estudi de possibilitats d’ús públic dels
quarters.



5. Seguir reivindicant la representativitat formal de l’ajuntament
de Maó dins APB. Per poder incidir en el present i futur del port de
Maó necessitem tenir veu pròpia.

6. Definir el model de creuers que volem i podem tenir partint de
la premissa que qualsevol activitat ha de tenir un balanç final positiu
per a la ciutat i que un model de turisme implica un model de ciutat;
per això, treballarem per a garantir que Maó continuï dins l’itinerari
de Creuers tirant endavant mesures respectuoses i coherents amb el
nostre Port i amb el fet que Menorca és Reserva de Biosfera.

7. Anar  recuperant  i  promocionant  des  d’una  visió  unitària  el
patrimoni  històric  construït,  posant  en  valor  per  als  residents  i
visitants les instal•lacions històriques que voregen les aigües: Base
Naval, la Mola, Llatzeret, Castell de Sant Felip, illa del Rei, i  altres.
Així, crearem itineraris temàtics al llarg del port, donant la possibilitat
de comprar tickets de visites conjuntes pels equipaments esmentats,
com un producte turístic conjunt.

8. S’ha de resoldre el problema de la manca d’infraestructures per
canalitzar i recuperar l’aigua de pluja (construcció d’aljubs), que es
podria destinar a usos industrials o de neteja pública, i redactar els
projectes per canalitzar les aigües de pluja que en aquests moments
inunden algunes zones del polígon.

9. Prioritzarem inversions al parc des Freginal perquè sigui més
accessible, perquè estigui en millors condicions, revisant el mobiliari i
especialment l’enllumenat,  i  per  garantir  el  seu futur amb un nou
impuls i millor atenció. S’ha d’entendre es Freginal com a espai lúdic i
d’esplai al servei de residents i visitants.

10.  Reeditar  les polítiques d’inserció laboral  de joves qualificats
per trobar la seva primera feina, o d’aturats de llarga durada, així
com la resta dels programes SOIB.

És necessari,  per això, consolidar l’àrea de formació i  ocupació de
l’Ajuntament

11. Continuar  treballant  amb  les  administracions  públiques  que
tenen  competències  en  habitatge,  col•laborant  per  la  inversió  en
habitatge públic protegit en el nostre municipi com s’ha aconseguit el
passat  mandat  amb  els  convenis  amb  l’IBAVI.  En  aquests  sentit,
oferirem a l’IBAVI, la parcel•la de la zona del geriàtric dels Quarters
de Santiago, negociarem amb el SAREB la compra de sol per cedir a
l’IBAVI per promoció, i seguirem desenvolupat zona de dalt es Cós,
per obtenir sòl i posar-lo a disposició de l’IBAVI o cooperatives.



12.Reconvertir  cases de propietat municipal  per atendre situacions
d’emergència social.

13. Crear  la  Comissió  Municipal  de Cultura o  Fòrum Cultural.  La
creació de comissions temàtiques de participació  o fòrums és clau a
l’hora  de  donar  veu  a  les  entitats,  espais,  programadors  i  a  les
associacions culturals del municipi i també és clau per facilitar-ne la
coordinació.

14. Creació d’un projecte d’anella cultural formada pels principals
serveis culturals públics de Maó: Teatre Principal, Biblioteca Pública,
Museu  de  Menorca,  Ca  n’Oliver,  Arxiu  d’Imatge  i  So  de  Menorca,
Orfeó  Maonès,  Sala  de  Sant  Antoni,  futur  Conservatori,  Fundació
Rubió i Tudurí, Montgofre, i altres; crearem així, una marca pròpia i
bonus cultural per facilitar l’accés de tothom a la cultura.

15. Impulsar un Pacte Local per l’Educació 360 que desenvolupi les
línies estratègiques educatives pel conjunt d’agents del municipi.

16. Executarem  una  nova  zona  verda  de  14.000  metres  que
connectarà  la  Ronda  amb  la  Sínia  Costabella  entre  l’escola  Maria
Lluïsa  Serra,  el  nou  aparcament  i  un  nou  SkateParc,  ampliant-lo  i
millorant-lo,  definint  dos  espais  diferenciats,  per  a  infants  i  per  a
joves; creant una anella verda saludable i per al passeig. En general,
millora i ampliació dels espais públics per a la pràctica dels esports a
l’aire lliure.

17. Definir  un projecte  global  per  donar  un nou impuls  al  Casal
Jove, que sigui punt de trobada del jovent, fomentant una xarxa social
que generi l’intercanvi d’experiències educatives, de creació cultural,
musical i esportives, desenvolupant així mateix, programes i facilitant
espais, dirigits especialment a l’adolescència i la joventut.

18. Realitzar  accions  preventives  adreçades  tant  a  la  població
general com a col•lectius concrets que tinguin necessitat de treballar
aspectes familiars, de salut, educatius, d’addicions (amb l’elaboració
d’un Pla Municipal de Drogodependències) i altres.

19. Pla  d’Acció  Gent  Gran:  programa  d’acompanyament  a  la
soledat

20. Crear  la  Taula  local  de  coordinació  contra  la  violència  de
gènere i  l’LGTBIfòbia que inclogui entitats i institucions del municipi.

21. Proposar l’atorgament d’una nova dona filla il•lustre de la ciutat.



22. Continuar  implementant  mesures  de  pacificació  del  trànsit,
especialment  en  les  zones  més  sensibles  per  les  seves
característiques,  com són el centre històric i el barri de Tanques del
Carme.  Racionalitzar  i  optimitzar  la  circulació  perquè  Maó  sigui
segura pels usuaris de la via pública.

23. Suprimir  les  lluminàries  ineficients;  durem  a  terme  la
substitució de l’enllumenat públic a 4/8 anys, amb energia de baix
consum.

24. Aplicar  activament  la  Llei  de  Canvi  Climàtic,  que  va
encaminada a assolir la sobirania energètica sostenible en un termini
de 25 anys.

25. Aplicar de manera progressiva les mesures previstes en la Llei
de Residus del Govern Balear, especialment pel que fa referència a la
reducció del plàstic.

26. Per la seva importància, i seguint la feina iniciada des de 2015,
prioritzar  l’execució  d’aquells  projectes  d’aigua  i  clavegueram
pendents i mantenir un ritme constant de renovació i millora de tot el
sistema.

Aquestes inversions seran prioritàries tant a l’hora de decidir quins
projectes  es  financen  amb  els  romanents  per  Inversions
Financerament  Sostenibles,  com  a  l’hora  d’elaborar  i  aprovar  els
pressupostos municipals. 

S’augmentarà  la  dotació  econòmica  en  aquest  objectiu  d’aigua
ajustat a les necessitats de cada moment, i serà prioritari i progressiu
durant  tota  la  legislatura;  essent  el  punt  de  partida  la  mitjana
invertida del pressuposts municipals els darrers anys.

27. Aprovar i desenvolupar el Pla de gestió sostenible de l’aigua

28. Seguir celebrant sessions periòdiques informatives i de debat
obertes a tota la ciutadania,  així  com establir  un canal  directe  de
contacte amb l’equip de govern i amb l’alcalde.

29. Per tal de decidir el futur projecte de reutilització de l’edifici de
Ses Voltes (antiga nau de la SEAT), es durà a terme un procés de
participació  ciutadana  per  decidir  els  usos,  conforme  les  bases
establertes  per  l’Ajuntament,  i  posteriorment  es  farà  un  concurs
d’idees amb experts, conforme també a unes bases predeterminades
per l’Ajuntament, elegint-se el projecte guanyador pel ple municipal.



30. Aposta ferma en els serveis públics com a garantia de fortalesa
econòmica,  social  i  de  qualitat  del  servei.  Continuar  així  amb  la
recuperació  de  la  recaptació  en  període  voluntari  ja  iniciada.
Igualment,  es  posaran  en  marxa  els  treballs  tendents  a  la  futura
remunicipalització del servei de neteja.

C/ Organigrama municipal: 
- Alcaldia, que inclourà Port
- Tinença  d’alcaldia  de  Ciutat,  inclourà  Urbanisme,  Obra  Pública,

Activitats, Micro-Ciutat.
- Tinença  d’alcaldia  de  Medi  Ambient,  inclourà  Medi  Ambient,

Mobilitat,  i Parcs i Jardins
- Tinença  d’alcaldia  de  Recursos,  que  inclourà  Aigua,  Residus,

Neteja i Energia.
- Tinença d’alcaldia d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans,

que inclourà, a més, Noves Tecnologies i Transparència.
- Tinença d’alcaldia de Cultura  i  Drets  Democràtics,  que inclourà

Cultura,  Educació,  Joventut,  Cooperació,  Igualtat,  Atenció
Comunitària ,Participació i Política Lingüística.

- Tinença d’alcaldia de Drets i Serveis a les persones, que inclourà
Serveis Socials i Gent Gran, Habitatge,  Salut, Formació i Ocupació
i Esports.

- Tinença  d’alcaldia  d’Economia  i  Dinamització,  que  inclourà,
Comerç, Turisme, Fires i Mercats, Escorxador municipal i Festes.

Correspondrà  al  PSOE  desenvolupar  i  gestionar  l’Alcaldia  i  les
tinences  d’alcaldia  de  Ciutat,  Hisenda-Serveis  Generals  i  Recursos
Humans, Drets i Serveis a les Persones, i Economia i dinamització.

Correspondrà  a  Ara  Maó  desenvolupar  i  gestionar  les  tinences
d’alcaldia de Medi Ambient, Recursos, i Cultura i Drets Democràtics.

Maó, a 14 de juny de 2019

El secretari de política municipal            El representant de l’agrupació
de l’agrupació del PSOE Maó                  d’electors d’Ara Maó
 

Carlos Montes Vivancos                         Mateu Martínez Martínez


