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ANÀLISI DEL PRESSUPOST DEL GOVERN DE MENORCA 2014 I DE LA SITUACIÓ 

ECONÒMICA, SOCIAL I POLÍTICA 

 

Un pressupost, un pressupost com el del Consell Insular de Menorca per al 2014, més enllà de 

xifres i de ser, bàsicament i simplificant molt, una previsió d’ingressos i despeses,conté un 

missatge que és aquell que es vol fer arribar a la ciutadania, per part de qui governa. Perquè un 

pressupost parla d’objectius i de prioritats i, reflecteix, per tant, una forma determinada de 

governar. De fet, cada pressupost del Consell Insular de Menorca ve encapçalat per una 

“Memòria de Presidència”, o sigui, una espècie de carta en què el President de la institució en els 

presenta i fixa les grans línies de la gestió del seu govern.  

Així, si m’ho permeten, agafaré de base aquesta “Memòria de Presidència” per anar donant la 

visió que el PSM Més per Menorca té dels nombres que avui ens ha presentat l’equip de govern 

del PP. Intentaré ser justa, això vol dir que no amagaré aquelles iniciatives que compartim i que, 

per tant, valoram de forma positiva, encara que, d’entrada he de dir que, com es poden imaginar, 

n’hi ha moltes més que ens separen.  

El president Tadeo, que és qui signa aquesta “Memòria”, comença dient: 

Cada nou projecte pressupostari que redacta el Consell Insular de Menorca es presenta, en el marc de 

l’execució de les competències pròpies, com una eina essencial que ens permet dur a terme actuacions 

encaminades a garantir l’objectiu de benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Menorca.  

No podem obviar, però, que el context social i econòmic general és encara complicat i difícil, tot i que en 

alguns indicadors macroeconòmics es comença a veure una lleugera millora que s’haurà d’anar 

consolidant.  

Si comparam la taxa d’atur del finals del 2013 amb la de finals del 2012, veiem que s’ha anat recuperant 

sensiblement, que la taxa de variació del PIB comença a aportar dades positives i que deixen d’aparèixer 

les negatives que teníem des de l’any 2012. També l’increment en l’arribada de turistes durant els mesos 

d’agost i setembre de 2013, respecte de les dades de l’any anterior, ens donen un raig de llum.  

 Evidentment, el PSM Més per Menorca no pot compartir aquesta visió que sembla que és la que 

el PP ha donat la consigna d’escampar als quatre vents, per allò que tenim les eleccions a tocar. 

Segons deia ahir el Govern, a través del seu darrer informe:  ‘El Moment Econòmic de les Illes 
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Balears', que elabora la Dirección General d’Economia del Govern, les xifres dels dos darrers 

trimestres de la taxa de creixement de Menorca són positives.  Menorca creix, per segon 

trimestre consecutiu, en un 0,44% i un  0,9%, respectivament. I això, diuen, és un signe clar de 

recuperació o que enfilam el camí de la recuperació. Però les preguntes que ens feim són:  quin 

és el cost social d’aquest creixement?, quant ens en toca a cadascú?,  qui es queda la renda 

generada?, vivim en un sistema redistributiu?, vivim millor?, quin és el model que es dibuixa en 

les polítiques del govern per sortir de la crisis? 

Des del nostre punt de vista, aquesta anàlisi triomfalista de les dades amaga l’autèntica 

problemàtica social i laboral dels menorquins. Una visió que, per desgràcia, les dades 

corroboren. En un any en què la temporada turística ha estat important, en nombre de visitants, 

no rendiments, no hi ha un reflex en les dades ni  quantitatives ni  qualitatives de l’ocupació. Així,  

la dada de l’atur baixa (molt poc significativament respecte el 2012: 80 persones), mentre no es 

crea ocupació,  i la que es crea és de major precarietat. Així, dels 1313  nous contractes del 

novembre, 1129 son  temporals i només 184 d’indefinits.  A més, l’atur baixa de forma dràstica 

entre els immigrants, principalment perquè molts  se’n tornen a casa (887 persones). És a dir, i 

sense comptar els nacionals que han marxat, hi ha 80 aturats manco, però han marxat 887 

immigrants.  I a més,  puja l’atur un 4% entre la població espanyola. Avui –la realitat s’imposa- la 

premsa parla de 4000 menorquins que han de recórrer al banc d’aliments per sobreviure. 

A Menorca tenim al voltant de 7500 persones aturades i, tot i que és difícil accedir a les dades 

regionalitzades de la SSSS, sembla que a l’illa no es crea ocupació, ja que segueix disminuint el 

nombre de persones inscrites a la Seguretat Social. Les dades sobre la realitat social de l’illa que 

dóna Càritas, per exemple, dibuixen un panorama gens encoratjador: confirmen el procés 

d’empobriment de la societat menorquina. Augmenten les persones sense ingressos i sense 

feina que han de ser ateses i que demanen, sobretot, ajudes per a alimentació i habitatge. Estam 

parlant de la pèrdua de la dignitat de les persones i famílies afectades per una crisi que, 

simptomàticament, ha engreixat les economies altes i ha enfonsat les classes treballadores. En 

el país del PP, el nombre de vendes de cotxes utilitaris davalla però, en canvi, dels de luxe, 

augmenta i no poc. Aquests són els efectes de la seva reforma laboral i de la seva política 

econòmica: una societat amb cada vegada més desigualtats. 

Continuem, però, amb les paraules del President: 

Si ens centram en els comptes del Consell Insular de Menorca, actualment hi ha alguns condicionants 

que l’afecten directament i que hem d’afrontar, com és el cas de la sentència pel tema Cesgarden. 

Malauradament, la nostra institució s’ha vist obligada a haver d’atendre una indemnització patrimonial 
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que l’afectarà en el transcurs de deu anys i que no podem oblidar que desbarata greument la 

disponibilitat dels nostres recursos econòmics. Tot i així, com a equip de govern, tenim la responsabilitat 

que aquest fet tengui el mínim impacte possible sobre els serveis que oferim als ciutadans i de continuar 

treballant pel futur de Menorca, i així ho feim amb l’elaboració d’aquest pressupost per al 2014. 

 

Efectivament, tal i com hem dit sempre, coincidim en la valoració negativa de la sentència de 

Cesgarden. La lamentam profundament i és per això que vam presentar, fa uns mesos, una 

proposta a Ple –que el PP va votar en contra-, convençuts que teníem i tenim l’obligació de 

demanar que s’estudiïn totes les opcions possibles per tal de pal·liar els seus efectes negatius. 

Ja vam dir en el seu moment que ens semblava fonamental analitzar el procediment seguit per 

part de la defensa del CIM i determinar, clarament, les accions que se’n podien derivar. Per això, 

coincidim que és important adreçar-se al Col·legi d’Advocats, com va dir el President dilluns 

passat, però no per fer una “pregunta”: s’ha de demanar un “dictamen”, que és el que realment té 

pes i entrarà en el fons de la qüestió. Aquesta és la responsabilitat d’aquest equip de govern, 

més enllà d’emprar Cesgarden com un “comodí” per desgastar l’oposició. 

A la Presentació del President, es parla, també, i com és lògic, de la nova Llei de finançament 

dels consells: 

Un factor molt important que influirà econòmicament en els comptes del Consell Insular durant el 2014 

és la futura Llei de finançament dels consells insulars, que duu un endarreriment de més de sis anys, però 

que ara s’ha reprès amb força. Així, el passat 3 de desembre es va convocar el Consell Financer 

Interinsular, l’òrgan encarregat de fer la proposta que s’ha de tramitar en el Parlament, després de 

mesos de treballar en el nou model de finançament.  

Aquesta nova llei suposarà una major estabilitat i garantia per tal que el Consell de Menorca pugui 

gestionar i executar les seves competències amb qualitat i autonomia. Tanmateix, hem considerat més 

prudent i responsable no incorporar-hi encara els ingressos que el nou model de finançament aportarà i 

que està previst que millorin els pressupostos del Consell Insular de Menorca. 

 

Segons hem llegit, aquest és un pressupost “prudent i responsable”. Segons el PSM Més per 

Menorca, irreal i fictici. La veritat és que, cada any es fa molt difícil fer una anàlisi del pressupost 

del CIM. Diuen que una de les virtuts d’aquest govern és la transparència i la gestió de les 

fiances. Cal recordar que més que un exercici de transparència, interpretar els pressupostos de 

l’actual equip de govern és un exercici de ciència ficció. Per què? Per què no hi ha manera de 
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tenir, en el moment de l’aprovació, un document que s’aproximi al pressupost que realment 

gestionarà el Consell.  

Així, el  CIM va presentar el pressupost del 2012, d’uns 78 milions d’euros, perquè després de 

criticar molt  l’herència del passat  i de passar-se un any qualificaven el fet de no incloure una 

sèrie d’inversions com un “exercici de realisme”, dient que no eren reals, finalment, el març del 

2013 va incorporar uns 38 milions d’euros d’inversions finalistes i va acabar gestionant un 

pressupost de més de 100 milions d’euros. 

D’altra banda, en el moment d’aprovació dels pressupostos del 2013,  vam tornar a sentir 

missatges contradictoris i que no es corresponien amb la realitat.  El primer missatge del 2013 va 

ser: baixaren un 5% respecte el 2012, però comptant el pressupost inicial del 78 milions d’euros i 

no el realment gestionat, ja que si hagués estat així, xerraríem d’una disminució aproximada del 

35%. Tanmateix, a l’hora de la veritat, van aprovar un pressupost que augmentava un 4% 

respecte al 2012 inicial de  78 milions d’euros, presentant uns pressupostos d’uns 81,2 milions 

d’euros. 

I ara, finalment, presenten els pressupostos pel 2014 i ja ens diuen que són uns pressupostos 

provisionals, una vegada més, i que aquest any, ara per un principi de prudència, no s’incorpora 

els diners que li pertoquen al CIM per la llei de finançament del consells ( ja que la nova llei no 

està aprovada) ni es té en compte els sistema de bestretes (ja que en Bauçà ha dit que no 

pagava). És a dir, ens tornam a trobar amb un pressupostos que no són reals i que variaran 

substancialment. 

De fet, la presentació dels pressupostos del CIMe, en el seu document de resum de presentació 

diu :  

Respecte als grans nombres i als objectius de l’’any 2014, presentam un pressupost que suma 76,7 

milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció del 5,5 % respecte del de l’any 2013. (...) 

 

Quina credibilitat té aquest document? Què persegueix aquesta afirmació ? Què volen que els 

menorquins creguin del Consell? El President ha dit que, una vegada la nova llei de finançament 

estigui tramitada al Parlament, es durà a terme una incorporació de les millores que se'n derivin 

al pressupost del Consell, i en conseqüència, es podran dur a terme actuacions relacionades 

amb la promoció turística o obra pública, que en el pressupost inicial s'han dotat amb recursos 

bàsics de funcionament. D’aquí a pocs mesos, presentaran, per tant, a la pràctica, un segon 
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pressupost, carregat de regals que ens haurà duit el “rei” que tenim per President de la CCAA. Si 

Cesgarden hem dit que era un condicionant important a l’hora de fer quadrar els nombres del 

2014, no contemplar el finançament dels Consells, que pot suposar uns 3,2 a 3,5 milions d’euros 

anuals, també és un condicionant important i que depèn d’una negociació política del PP! 

Així, la veritat és que, en 3 anys, hem passat per 3 criteris diferents a l’hora de fer pressupostos: 

del realisme del 2012 (que desprès no ho va ser tant) a la responsabilitat del 2013, i, finalment, a 

la prudència del 2014. 

A continuació, en els seu escrit, el President remet al deute que el GB té amb el Consell de 

Menorca. Un deute històric que el PP tampoc no ha sabut corregir. Diu el text: 

Voldria fer referència també al deute que el Govern Balear té pendent de pagament al Consell. Durant 

l’any 2013, el Govern de les Illes Balears es va comprometre a liquidar el deute en la legislatura actual. 

De fet, ja hem pogut constatar més celeritat en els pagaments i durant l’any 2013 hem rebut pagaments 

molt superiors als dels anys passats, la qual cosa es tradueix en una millora en la nostra tresoreria i, en 

conseqüència, en una major diligència en el pagament de les nostres factures. 

Si traduïm aquestes paraules a la realitat ens trobarem que, fins fa un any, com vaig dir en el seu 

moment, el deute del GB amb el Consell de Menorca havia augmentat un 22%, un percentatge 

reconegut per vostès, des del principi del mandat. Ara, el deute està al voltant dels 30 M€, la qual 

cosa suposa greus problemes de tresoreria al CIM: el GB paga tard i, per tant, tenim la nostra 

caixa buida i això provoca que els proveïdors cobrin amb retard. O que haguem d’emprar doblers 

d’inversions per altres conceptes. En el fons, governi qui governi, sempre anam a parar al mateix 

problema: un sistema de finançament que provoca que els consells insulars depenguin 

econòmicament d’altres administracions, sobretot del GB, un 71,6€, perquè no tenen capacitat 

de recaptació de tributs, fet, que el un nou sistema de finançament definitiu dels consells insulars 

que ha presentat el PP no es corregeix. Des del PSM Més per Menorca, sempre hem defensat la 

corresponsabilitat fiscal, o sigui capacitat de recaptar  per tal de millorar la seva capacitat 

d’autogovern i la funció executiva encomanada pel nou Estatut d’Autonomia. De moment, no 

anam per aquest camí. 

Continuem amb l’escrit del President: 

Les línies bàsiques en les quals hem centrat els nostres esforços han estat disminuir la despesa corrent, 

prioritzar els serveis socials i fomentar i dinamitzar l’economia insular. Fent referència al Departament 

de Benestar Social, amb una dotació de 19,4 milions d’euros, val a dir que és el departament amb una 

major dedicació de recursos i esforços; una demostració més del nostre compromís amb les persones que 

més ho necessiten. 
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Com ja vam fer l’any passat, aplaudim la seva política de contenció de la despesa. Tanmateix, 

hem de ser conscients que no és el mateix reduir en allò que és prescindible que fer-ho en temes 

importants perquè, a la pràctica, suposa una davallada de la gestió i, sobretot, una davallada en 

l’atenció al ciutadà. I aquesta afirmació tant es pot aplicar a Benestar Social (personal de Santa 

Rita, per exemple) com a la política de Formació per a persones a l’atur. Val la pena, ens 

sembla, pensar bé en aquestes qüestions. Només un exemple: ahir capvespre, una mica 

desesperada, ho confès, vaig posar al mur del meu facebook que cercava qui m’escrivís aquesta 

intervenció. Una persona em va deixar escrit: per una plaça de dependència, m’han dit que he 

d’esperar dos anys i mig. Aquesta és la realitat. 

L’augment pressupostari que anuncien en l’àrea de Benestar Social és, bàsicament, una pura 

operació comptable: han eliminat una partida de 4M€ de Seguretat Social dels treballadors i l’han 

repartida entre les diferents àrees, la qual cosa fa que, per exemple, l’augment real en Benestar 

Social sigui de 470.000€: han incrementat el Pla de Prestacions Bàsiques en 170.000€ i l’han 

deixat en 700.000€, encara enfora del milió d’euros del 2012 i després d’haver-la reduïda, 

incomprensiblement, prop d’un 50% el 2013;  i la Renda Mínima d’Inserció en 300.000€. Aquests 

470.000€ són la pujada més significativa de l’àrea de Benestar, enfora dels 2,2M€ que volen 

reflectir els papers. En qualsevol cas, benvinguts siguin perquè, com ja hem dit, la situació real 

dels menorquins, per desgràcia, fa imprescindible aquest augment. Un augment que esperam 

que sigui suficient. 

Després, toca el torn al turisme, i diu el President: 

Com és ben sabut, el turisme és un sector clau per a la nostra illa, i en aquest sentit s’ha treballat amb 

força i intensitat per poder culminar el procés de fusió de les dues fundacions turístiques, que fructificarà 

a l’inici del 2014. 

 

La fusió de les dues fundacions és, certament, un tema important en el qual el PSM Més per 

Menorca ha insistit aquests darrers mesos. Tanmateix, ens van reconèixer que encara no hi ha 

res tancat i, a més, hem de dir que ens semblaria un fracàs estrepitós que es deixàs al marge 

PIME, pel que representa dins el model turístic que pensam que ha de tenir Menorca. Deixar fora 

el sector de les petites i mitjanes empreses dedicades a l’oferta complementària aniria en contra 

de moltes de les prioritats que ha marcat aquí la consellera de Turisme. Són, a més, moltes 

d’elles, empreses innovadores, lligades al turisme alternatiu d’esport, natura o cultural, que han 
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de ser escoltades i respectades, al costat de les grans empreses hoteleres, si realment apostam 

per una Menorca que oferesqui un producte diferenciat i de qualitat.   

A més, la partida de Turisme ha patit una reducció dràstica: Fundació Destí es queda amb 

700.000 però, segons ens van informar, prioritzaran aquelles actuacions més necessàries. Ens 

demanam si contractar una empresa de publicitat per més de 20.000€ a l’any, com han fet, es 

pot considerar una prioritat o un retall de despesa, dins aquest context. Tant de bo les noves 

competències que han anunciat puguin ajudar a redreçar aquesta situació. 

Si passam a analitzar les referències a Cultura i a Menorca Reserva de Biosfera, segons el 

President: 

Difondre aquells aspectes que ens diferencien i caracteritzen com a poble, com ara la nostra cultura i les 

nostres tradicions, l’entorn privilegiat de què gaudim com a Reserva de Biosfera, així com potenciar els 

esdeveniments relacionats amb natura i esport, entre moltes altres actuacions, són també alguns dels 

reptes per al 2014. 

“La nostra cultura” i “les nostres tradicions”, diu el text. La partida de política lingüística es queda 

en 9.000€, 5.500 dels quals són per FEMEFOLK per promocionar els balls tradicionals; i uns 

altres 2.000 de Fires del llibre els han traslladat d’una altra partida. Han liquidat les ajudes a 

suport genèric, a promoure l’ús del català a l’empresa i als clubs esportius, a promocionar les 

revistes locals escrites en la nostra llengua... Ja ho vam dir l’any passat i ho reiteram: el mínim 

que podrien fer al programa 3341 és canviar-li el nom i eliminar la part que fa referència “a les 

polítiques de normalització de la llengua catalana”, que vostès s’han carregat del tot. Del que no 

tenc cap dubte és que s’esforçaran a complir l’objectiu de “difondre les formes correctes dels 

topònims de l’illa de Menorca i fomentar-ne l’ús, especialment del Maó-Mahón que han aprovat 

en contra dels criteris filològics de la UIB i per aclamació popular de no sabem ben bé qui perquè 

no van fer el referèndum que van prometre. 

Davallen, a més, les aportacions a Amics de l’òpera, Joventuts Musicals... i eliminen la partida de 

100.000€ a Fundació Destí. Tan sols apugen 10.000€ els ajuts a entitats culturals, entitats, 

gràcies a les quals, avui, Menorca no és un erm cultural.  

Finalment, cal dir que no deixa de sorprendre que destinin 20.000€ al “Dia de les Illes Balears” i 

només 3.700€ a la Diada de Sant Antoni, 10.000€ manco que l’any passat. Supòs que els és 

més fàcil celebrar l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia que l’arribada de les tropes d’Alfons 

III a l’illa, amb tot el que significà. 
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També parla el president de la Menorca Reserva de Biosfera, un concepte que per al PSM Més 

per Menorca va molt lligat a l’agricultura, tot i que vostès sembla que, de cada vegada més, l’hi 

volen deslligar. Diuen: 

Com no pot ser d’una altra manera, l’agricultura és un altre sector clau dins l’economia insular, i per 

això es preveuen actuacions que ajudin a aquest sector a continuar amb la important tasca que du a 

terme a escala insular. 

No podem concebre una illa Reserva de Biosfera en què es davallen els ajuts per fomentar 

l’agricultura ecològica (només hi dediquen 12.000€) o es manté la reducció del 50% del CARB, 

una de les propostes més aplaudides a les Jornades de 20 anys de Reserva de Biosfera, com 

supòs que deu saber el conseller. Vostès aposten per un model que no és el nostre. És així de 

clar. Com marca Europa, l’agricultura ha de ser sostenible i ha d’ajudar a mantenir el paisatge; 

ha de crear producte alimentari de qualitat que arribi a la població. Aquest és el camí que s’ha 

d’ajudar a recórrer i no voler insistir en models que ja sabem que no són rentables, a curt i a llarg 

termini, que és el que vostès fan. 

D’altra banda, tampoc podem entendre que qui diu creure en la Reserva de Biosfera davalli la 

partida del Servei de Neteja de Platges. Descuidar aquest aspecte és una greu irresponsabilitat 

perquè ningú no es creu que, amb manco doblers, l’empresa dugui a terme el mateix servei. A 

més, l’eliminació de la figura de qui dirigia el servei ha suposat una pèrdua de qualitat del mateix. 

És un tema que ens preocupa perquè, a més, incideix també damunt la imatge turística de 

Menorca. 

Sí que valoram, en canvi, que es continuï amb el programa Life-reneix i es recuperi el Life-

boscos, tot i que el conseller, fa un any digués que eren un “luxe”.  

Pel que fa a la indústria, la introducció al Pressupost diu: 

De la mateixa forma, el sector industrial rebrà l’any 2014 el suport del Consell Insular amb noves 

convocatòries que el consolidin i que impulsin la promoció i la venda dels productes fets a Menorca. 

Com ja vam dir l’any passat, celebram els ajuts al teixit industrial de Menorca perquè des del 

PSM defensam una economia diversificada que ha de tenir en compte la indústria tradicional de 

l’illa (calçat, bijuteria, artesania, alimentació...), tot i que els ajuts al teixit industrial de Menorca 

davallin 40.000€. 

La Candidatura de Menorca Talaiòtica és un altre tema que es destaca: 
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Així mateix, continuarem treballant per la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial 

i, amb aquest objecte, per al 2014 s’han programat accions per aconseguir aquest reconeixement que 

valoritzarà el nostre patrimoni i la nostra cultura. 

Pel que fa a la política de patrimoni, hi torna a haver la partida de 270.000€ per contractar 

l’empresa que dóna suport a les feines que es fan per la declaració de la Unesco de “Menorca, 

Patrimoni de la Humanitat”. Tanmateix, i paradoxalment, podem veure com davalla, en un 50%, 

les ajudes a la investigació de patrimoni històric i desapareien els 100.000€ d’aportació de la 

Fundació que es dedicaven a la Xarxa Menorca Monumental. Curiosament, de tot el programa 

de Patrimoni Històric només puja la partida del Consorci Historicomilitar (5000€). No ens 

estranya que puguin editar “memòries” com les que han editat enguany, amb una qualitat 

d’edició que, sincerament, ja havíem oblidat que existís. 

Serà interessant veure les accions que han programat per aconseguir aquest reconeixement. 

Esperem que vagin més enllà d’il·luminar talaiots i posar rèpliques de taules a l’aeroport. 

Del departament d’Ordenació del Territori, diu el President:  

Es preveu també que durant el proper exercici s’aprovi la Norma territorial transitòria del PTI, i per 

aquest motiu serà un any decisiu per al Departament d’Ordenació del Territori i per per a l’economia de 

Menorca. 

 

Com es pot veure, “aposten per instruments que fomenten la pressió damunt el territori, com la 

modificació del PTI (o norma transitòria) que no acaba d’arribar. Per açò, tornam a trobar en el 

pressupost (...) una partida “Projecte d’inversió PTI”, de 120.000€, similar a la de l’any passat. La 

realitat, però, és que, després de moltes promeses, poc s’ha vist del projecte estrella del PP. 

Només allò que el seu redactor i polític té a bé explicar-nos a taules rodones. Veurem en què i 

quan acaba aquesta revisió –o transitòria- del PTI.” 

Aquestes paraules són exactament les mateixes que vaig dir l’any passat i, per vergonya seva, 

no han desentonat gens dotze mesos després. Al programa “Ordenació del Territori”, l’any 

passat, al capítol 6 d’inversions, hi havia més de 400.000€, que es van veure incrementats en 

100.000€, dels quals, excepte pel que fa al Sistema d’Informació Georeferenciada, no hi ha cap 

resultat visible. Enguany, i ja en vam tres, tornen a dedicar, més o manco, els mateixos doblers a 

la seva gran promesa electoral i a plans especials i sectorials que també desconeixem. Sentim 

curiositat per saber en què consistirà aquest “any decisiu” per al Departament d’Ordenació del 

Territori. De moment, tot ha estat gastar doblers sense resultats visibles. 

Si parlam d’inversions, el Pressupost diu: 
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Pel que fa a les inversions, l’any 2014 continuarem amb la reforma de la carretera Me-1 per tal de 

complir el conveni signat amb l’Administració de l’Estat, que dotarà de major seguretat la principal 

carretera insular.  

Evidentment, com ja hem manifestat amb prou ocasions i, per això, no m’hi estendré, no 

compartim el projecte de reforma de la carretera per desproporcionat i poc ajustat a les 

necessitats reals de Menorca. És més important invertir en transport públic que en 

macrocarreteres.  

Sí que voldria destacar que el Pressupost del Consell reflecteix una disminució de les inversions 

estatutàries en un 1,5 M€. Una vegada més, queda demostrat, com hem denunciat reiterades 

vegades des del PSM Més per Menorca, que el sistema és injust i menysprea una de les 

comunitats i illes que fa majors esforços per controlar el deute i ens ho paguen amb un 

finançament ridícul i injust. De fet,  també ho va manifestar amb la boca gran el president a 

Mallorca, per després va callar a Madrid. Quan reclamaran que es redreci la injusta balança 

fiscal negativa permanent de les Illes? Quan pensen dir, obertament, que tindríem més doblers i 

no passaríem tantes penúries si es corregís, només que fos un poc, aquest exagerat dèficit 

estructural? 

D’altra banda, fa mal als ulls veure una partida de 12.584€ per a “Arrendament dels 

estacionaments temporals a platges”, actuacions totalment il·legals que contradiuen la legislació 

vigent i que, a més, implica que, si s’amplia l’aparcament, de forma automàtica, s’està saturant la 

zona dels banyistes, la qual cosa, a més, romp amb el model turístic que, suposadament, el PP 

ven com a Menorca illa Reserva de Biosfera. Em creguin si els dic que són molts els ciutadans 

que ens demanen com és possible que l’administració doni aquest exemple. 

Finalment, lamentam l’eminació del PIC, que permetia inversions en els municipis, i esperam que 

es pugui recuperar. 

Acabaré com he començat: un pressupost són nombres però també fixa objectius i prioritats. Si 

ens centram, només, en el primer aspecte, el comptable, no tenim res a retreure, excepte, com ja 

hem dit, que voldríem que fos més real. Tanmateix, quan entram a valorar les prioritats que 

reflecteixen els nombres, no les paraules, evidentment, no les podem compartir. Per això, el 

nostre vot serà contrari. Per pura coherència amb el model de Menorca que defensam i volem. 

 


