ACORD DE GOVERN PER AL MANDAT
CORPORATIU 2015-2019 A L’AJUNTAMENT DE
MAÓ

A la vista dels resultats de les passades eleccions al municipi de Maó, les formacions que
signam aquest document, PSOE i Ara Maó, consideram que els ciutadans de la nostra
ciutat han expressat clarament el desig que un produeixi un canvi polític que redreci
les polítiques municipals, sota criteris de major justícia social, amb maneres de
governar que responguin a una major sensibilitat participativa, amb la recuperació de
l’impuls econòmic a la totalitat del municipi i amb polítiques que tenguin en
consideració totes i cadascuna de les barriades i nuclis que conformen el municipi i, en
definitiva, a totes les persones que feim Maó.
Entenem que els ciutadans han apostat per un govern d’esquerres configurat per aquestes
dues formacions. Acceptam el repte de fer un equip decidit a dur endavant aquestes
polítiques, unes polítiques que responen, en definitiva, a la demanda de la ciutadania.
En conseqüència, el nou govern d’esquerres, que conformarem Ara Maó i PSOE, es
fonamentarà en el següent:

Criteris per a una nova governança per a
l’Ajuntament de Maó.
1. El funcionament de la corporació serà compartit pels dos grups de govern per tal
d’assegurar la màxima corresponsabilitat en totes les matèries i la
transversalitat, tot fugint de la compartimentació estanca de les àrees o
departaments. A tal fi, els dos grups, PSOE i Ara Maó, es comprometen a seguir
les següents pautes:
- Reunió quinzenal de tot l’equip de govern, on cada regidor informarà de les seves
línies principals de feina.
- Els ordres del dia de les reunions dels diferents òrgans col·legiats s’hauran de fer
amb la corresponent antelació i seran consultats prèviament amb els dos grups
de govern.
- Les línies principals d’actuació en cada exercici seran la conseqüència del consens
previ entre els dos grups.
2. Un ajuntament caracteritzat per la transparència, on els ciutadans sàpiguen en què
inverteixen els seus diners, com actua i en què la institució i els seus
representants, i amb uns canals clars de participació.

La gestió responsable i austera dels recursos públics ha de començar per l’exemple
dels càrrecs públics. En aquest sentit, es tindrà com a objectiu que la reducció
dels costos totals de les partides corresponents a sous de càrrecs polítics, càrrecs
de confiança, dietes i grups municipals sigui del 10%.
3. Volem la reconversió de llocs que actualment es preveuen com de personal
eventual o de confiança política, assignant, en la mesura que sigui possible, les
seves funcions a personal tècnic del propi ajuntament.
4. Així mateix, creim imprescindible que el personal director d’organismes vinculats
a l’Ajuntament, com ara la Fundació del Teatre Principal o Promocions
Urbanístiques de Maó, tengui un perfil professional i no de confiança política.

Les prioritats dels grups PSOE i Ara Maó per als
100 primers dies del mandat municipal:
1. El port
2. Benestar social
3. Habitatge
4. Transparència i participació ciutadana
5. Impuls econòmic, comerç i treball
6. Intervencions urbanes
7. Medi ambient

1. El port

•

Sol·licitar la immediata suspensió de la tramitació de la Delimitació d’Espais i
Usos Portuaris, que modifica el vigent pla d’usos del port, per tal d’adaptar-lo
a un pla estratègic del què volem que sigui el port de Maó, fruit del consens
entre usuaris i administracions.

•

Instar els canvis normatius necessaris per tal que l’ajuntament recuperi la seva
presència amb veu i vot al Consell d’Administració d’Autoritat Portuària de
Balears.

•

Exigir a la nova APB el manteniment del 1.000.000 d’euros conveniat amb
l’ajuntament per la construcció d’una solució efectiva de connexió entre el
port- i la ciutat.

•

Demanarem la paralització de qualsevol nou concurs que pugui hipotecar el
futur dels amarraments al port, mentre s’elabora el pla estratègic.

•

Reconversió del Consell Municipal de Port amb la designació d’una
presidència experta i independent

2. Benestar social

•

Aprovar un pla de xoc immediat contra l’exclusió social, amb especial
incidència a l’alimentació infantil.

•

Elaborar un protocol d’urgència per a actuacions en casos de desnonaments en
el municipi.

•

Garantir l’obertura dels menjadors escolars els mesos d’estiu, en funció de la
demanda o, en qualsevol cas, assegurar l’alimentació dels infants per altres
vies.

•

Sol·licitar la suspensió de la reversió de l’Hospital Verge del Toro a la
Tresoreria de la Seguretat Social per tal d’impulsar la seva reconversió com a
centre sociosanitari.

3. Habitatge

•

Demanar la immediata posada a disposició del públic de tots els pisos buits
del Govern de les Illes Balears (Institut Balear de la Vivenda i, a tal efecte,
demanar reobertura permanent de l’oficina de l’IBAVI.

•

Iniciar les negociacions amb el bancs amb presència al municipi per la
disposició del seus pisos buits per a famílies amb majors necessitats.

4. Transparència i
participació ciutadana

•

Obrir el portal de transparència a la pàgina WEB i publicar qualsevol factura o
servei que es realitzi amb l’Ajuntament, així com detallar de forma permanent
i fàcil la situació en tot moment dels comptes municipals i dels contractes
públics.

•

Iniciarem els tràmits per modificar el reglament de participació ciutadana per
tal d’incloure la figura del regidor 22.

•

Posar en marxa la figura del defensor del ciutadà prevista en el Reglament de
Participació.

5. Impuls econòmic, comerç i
treball

•

Creació de l’oficina de suport a l’activitat econòmica i d’orientació laboral
amb
prioritària atenció a la recuperació de les accions formatives
ocupacionals.

•

Revisar el model de mobilitat amb consens i participació dels agents experts ,
socials i econòmics de barriada, però NO actuarem el primer dia de forma
accelerada.

•

Manifestar un suport clar al comerç local i de proximitat. A aquestes efectes,
suspensió de la declaració de la zona de gran afluència turística a partir del
novembre 2015.

6. Intervencions urbanes

•

Revisar el model de mobilitat amb consens i participació dels agents experts ,
socials i econòmics de barriada, però NO actuarem el primer dia de forma
accelerada.

•

Recuperar la gratuïtat dels aparcaments de Vives Llull i el parc Rubió.

•

Iniciar el procés de participació dels ciutadans de Maó per a un nou disseny i
reconversió de l’Esplanada, per recuperar el seu paper de centre neuràlgic de
convivència i pulmó verd de la ciutat.

•

Pactar una solució immediata amb els IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó i el
Departament de Mobilitat del CIM per a la connexió entre la ronda i els
Instituts per camí de Trepucó per a l’inici del curs 2015-2016.

7. Medi ambient

•

Impulsar la creació del consorci insular de l’aigua per tal d’abordar la greu
problemàtica dels nitrats a Menorca i possibilitar una gestió conjunta amb la
resta d’ajuntaments.

•

Petició al Govern de les Illes Balears per tal que la gestió del parc natural de
l’Albufera des Grau es faci des de Menorca i Maó.

•

Instar el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears a la
immediata resolució dels problemes a l’abocador de Milà.

Organigrama municipal

- Alcaldia
- Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica (Port, Polígon Industrial, Coordinació
del Comerç i Turisme, Fires i Mercats, Activitats i Formació).
- Tinència d’Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu (incloses Escoles
infantils i Escoles municipals).
- Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat.
- Tinència d’Alcaldia d’Hisenda, Noves Tecnologies, Transparència i Participació
Ciutadana.
- Tinència d’Alcaldia d’Esports, Joventut i Coordinació Cultural..
- Tinència d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat (inclosos Microciutat, Parcs i Jardins,
Aigua i Clavegueram, Fems i Neteja ciutat) i Cooperació internacional.

Correspondrà a Ara Maó desenvolupar l’alcaldia i les tinències d’alcaldia de Serveis
Socials i Àmbit socioeducatiu; Hisenda, Noves Tecnologies, Transparència i
Participació Ciutadana; i Recursos i Sostenibilitat i Cooperació Internacional.
Correspondrà al PSOE desenvolupar les tinències d’alcaldia de Promoció econòmica;
Urbanisme, Obra pública i Mobilitat; i Esports, Joventut i Coordinació Cultural.
Les delegacions de Medi Ambient; Comerç i Turisme; i Cultura i Festes; seran
gestionades per regidors del PSOE.
Les delegacions d’Atenció Comunitària, Habitatge, Igualtat i Residència Geriàtrica
Assistida; i Microciutat, Parcs i Jardins; seran gestionades per regidors d’Ara Maó.

