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7 abril de 2014 

INTERVENCIÓ DE MAITE SALORD, CONSELLERA DEL PSM MÉS PER 

MENORCA, AL DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ QUE ES 

DESRPÉS DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE 

MENORCA DE MARÇ DE 2014 

 

vui, una setmana després del Ple de política general, els diferents partits 

presentam les propostes de resolució que deriven d’aquell debat. I 

m’agradaria començar aquesta intervenció insistint en el sentit de la 

paraula “resolució”. Perquè “resolució” vol dir, ni més ni manco, “acció de 

resoldre” o, més concretament, “prendre una decisió un òrgan administratiu”. Dit 

això, em permetran que dubti del fet que moltes de 

les propostes de resolució que avui es duen a 

aprovació són, realment, de “resolució” i no 

simples declaracions d’intencions, en el millor dels 

casos. 

De fet, si miram les propostes de resolució que es van 

aprovar l’any passat -99 en total: 65 del PP, 33 del 

PSOE i 1 del PSM Més per Menorca-, haurem de reconèixer que, damunt el paper, van 

quedar molt bé però, a la pràctica, es van quedar, la majoria d’elles, essent generosos, 

a mig camí:  

 Proposta aprovada del PSM Més per Menorca. No han fet res per: “Promoure 

una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la diversitat, tot assegurant 

l’existència d’espais i mecanismes d’expressió i decisió; i, d’altra banda, 

fomentar-ne la participació perquè la ciutadania ha de ser escoltada i ha de poder 

participar de la vida política insular, aportant idees, propostes i reflexions, des del 

respecte, sempre, a la capacitat de decisió que tenen els òrgans representatius. Per 

açò, s’impulsaran els òrgans de participació existents, i tots aquells que es puguin 

crear, especialment en els àmbits de l’educació i el benestar social, per tal que 

siguin autèntics espais de debat d’idees i de consulta, tot aprofitant, també, les 

oportunitats que ofereixen les noves tecnologies”. Ja va quedar clar, fa una 

setmana, que van votar a favor d’una proposta de participació que no 

comparteixen en absolut. És més, i encara me la van esmenar posant un 

“continuar treballant”! 
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 Propostes aprovades del PSOE. No han fet res per reforçar el 

Consell Econòmic i Social; no han impulsat –més bé l’han desdibuixat- el Consell 

Escolar de Menorca, en un moment educatiu ben complicat; no han actualitzat la 

diagnosi d’exclusió social de Menorca; estam igual o pitjor en transport aeri; res 

en sabem del Pla director sectorial de Carreteres... 

 Propostes aprovades del PP. Només hem de destacar un fet: més de la meitat de 

les propostes del PP tenien, com a verb principal o el verb “constatar” (10) o 

“continuar fent feina” (27), de significat ben contrari a resoldre; i, en global, el 

grau de consecució de totes elles ha estat ben mediocre: la primera proposta era, 

curiosament, “continuar fent feina perquè la màxima institució de Menorca 

respongui a les necessitats dels ciutadans”, quan, com he dit abans, no han 

potenciat els òrgans de participació ciutadana i, per tant, es veu que deuen tenir 

una bolla de vidre per endevinar “aquestes necessitats dels ciutadans de 

Menorca”. 

D’altra banda, no puc compartir el seu concepte de transparència perquè, tot i que és 

cert que s’han fet passes importants per donar informació als 

ciutadans en temes econòmics, resulta absolutament 

incompatible amb el concepte de transparència que es negui 

informació a l’oposició o que hi hagi entitats que només 

l’obtenen si vénen acompanyades d’un notari. Tampoc hem 

vist que s’hagi impulsat un model propi de creixement, ben al 

contrari, vostès han acatat totes les lleis que afecten el territori 

fetes des de Mallorca i que faran perdre, a Menorca, la fesomia 

que li és pròpia. 

 De la Norma Territorial Transitòria, ja van dir, fa un any, que l’aprovarien i, en 

aquests moments, només tenim un esborrany, amb tantes imprecisions i errades, 

que em sembla que no es pot qualificar ni d’esborrany. I vostès ho saben. De la 

revisió del PTI, res de res. De Turisme, “continuen treballant”. D’altra banda, han 

eliminat el Pla Insular de Cooperació; del Pla de Subvencions han fet ben al contrari 

del que van dir: el Consell Insular de Menorca va decidir reduir, seguint les 

recomanacions de la Sindicatura de Comptes, les ajudes nominatives i augmentar les 

ajudes a través de concurs, i ho valoram però la realitat és que, en el pressupost global 
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del CIM per al 2014, els ajuts nominatius passen de 74 (2013) a 103 

(2014) i arriben a 1.590.353,68€ (un 5% més que el 2013). I podria continuar.  

 S’han fet avanços importants, certament, en tema de Fibra Òptica, Menorca Talaiòtica 

(encara que lamentam que sigui a costa d’haver reduït la gestió cultural del CIM 

només a aquest tema), manteniment del pressupost de Benestar Social (tot i que 

estarem d’acord que sempre, i molt més ara, és insuficient), o el projecte de millora de 

la carretera general que tanta mobilització en contra  –mai una mobilització ciutadana, 

pacífica i constructiva, pot ser considerada excessiva- ha provocat. Aquest és el 

balanç. 

 

 

 

Dit açò, passaré ara a explicar les propostes de resolució que el PSM Més per Menorca 

presenta enguany, i que tornen a respondre a l’objectiu d’anar construint la nostra 

democràcia, dia a dia i no cada quatre anys, a través obrir –o reobrir- aquells espais on el 

debat i el diàleg entre govern i oposició i a través de fomentar la participació dels 

ciutadans.  

Com veuran, hem tornat a presentar, d’una banda, les mateixes propostes que fa un any el 

PP va rebutjar perquè estam convençuts que són propostes factibles, clares i precises, que 

ajudarien molt a millorar les formes de governar. Són aquestes:  

 

 

 

 

 

Ens sembla un tema fonamental perquè la realitat ens diu que la pobresa 

augmenta i, sobretot, que el fet de tenir feina ja no és sinònim de vida digna. 

La precarietat laboral, gràcies a les lleis aprovades pel PP, i els contractes a temps 

parcial han provocat aquesta situació. Aquest Consell té un òrgan per poder parlar i 

debatre sobre aquests temes però vostès només el convoquen quan és hora 

d’aprovar el Pressupost del Consell. Res més. Només ho van fer, fa unes setmanes, 

Propostes de resolució que presenta el PSM Més per Menorca  

 

1-       El ple del Consell Insular de Menorca acorda, davant l’estat d'excepció econòmica 

i social que vivim, potenciar el Consell Econòmic i Social perquè sigui una mesa 

permanent, àgil i eficaç per reaccionar amb iniciatives i actuacions dirigides a protegir i 

impulsar els nostres sectors productius., partint del fet que és imprescindible que el 

Consell jugui un paper actiu, aglutinador i dinamitzador en uns moments tan difícils. 
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a proposta del PSM Més per Menorca, per parlar del Pla d’ocupació de les 

Illes. Ara veurem si té continuïtat. Per açò no acceptam la seva esmena de 

“continuar potenciant”, que sembla, sincerament, una burla. 

 

 

 

 

 

 

És fonamental que Menorca definesqui el producte turístic que vol i, per fer-

ho, és necessari que hi participin tots els agents que esmentam a la proposta. Ni 

tan sols l’oposició hi va poder participar. Queda clar, per tant, que no és que no 

vulguem turisme: és que no hi ens volen! 

 

 

 

Resulta francament curiós que hagin mostrat la NTT a tothom... excepte en 

l’àmbit que correspondria: la CTAU. No cal dir res més. 

 

 

 

Com ja hem dit en altres ocasions, primer fan el projecte i després l’exposen i 

açò no és voluntat de diàleg i de consens. Per tant, no acceptam la seva esmena de 

“continuar amb” perquè el que han fet fins ara no és el camí a seguir. Han anat, ja, a 

Ciutadella i Ferreries a parlar, a debatre, sobre les obres d’aquest tram que, vam 

poder llegir per premsa, començaran el mes de setembre? 

 

2-       El ple del Consell Insular de Menorca acorda incloure, en el debat sobre la 

definició del full de ruta turístic, els sindicats, entitats i associacions culturals, 

ecologistes, artesanes i agrícoles, així com representants dels partits polítics de l’oposició, 

per tal de dur a terme un autèntic debat social entorn del model turístic que volem per a la 

nostra illa, si realment volem que vagi més enllà dels quatre anys de mandat actual, i, 

sobretot, per ajuntar esforços de cara a aconseguir la promoció turística de Menorca des 

de Menorca. 

 
 

3-       El ple del Consell Insular de Menorca acorda recuperar les reunions, en el si de la 

Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme, per debatre l’esborrany de la 

Norma Transitòria que modifica el Pla Territorial Insular, ja que es tracta d’una reforma 

que tindrà un fort impacte en l’ordenació del territori de l’illa de Menorca. 

 
 

4-       El ple del Consell Insular de Menorca acorda obrir un debat públic i participat 

sobre el projecte de millora del traçat de la carretera Me1 en el qual hi tenguin un paper 

important els diferents ajuntament de l’illa i la societat civil, per tal de poder debatre i 

ajustar el projecte a les autèntiques necessitats de Menorca. 
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Si haguessin creat aquesta Comissió l’any passat, per exemple, hi hauríem pogut 

discutir el tema dels coneixements de català que s’han de demanar a secretaris i 

interventors, una proposta que el PSM Més per Menorca va dur aprovació fa mesos 

i que encara espera resposta. Si haguessin creat aquesta comissió l’any passat, 

s’hauria pogut constatar com no sempre es compleix el Reglament, especialment, el 

punt 6: “Els procediments tramitats pel CIM ho seran en català”. 

 

 

 

 

Aquesta proposta l’hem feta infinitat de vegades i no l’han acceptada mai: un 

exemple més, va ser el primer, del seu respecte a la feina de l’oposició. Voldríem 

que, si realment creuen i respecten la feina de l’oposició, puguin repensar la seva 

postura. 

D’altra banda, hem afegit dues propostes de resolució més: 

 

 

 

Jo som la prova més evident de la manca de transparència, en legalitat 

urbanística, d’aquest equip de govern: fa prop d’un any que esper que em donin 

5-       El ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern, amb la finalitat 

d’agilitar la planificació, organització, coordinació i supervisió del procés d'aplicació del 

Reglament de les llengües catalana i castellana, a crear una comissió de seguiment, tal i 

com hi havia fins ara, integrada pel president o presidenta, el conseller o consellera amb 

delegacions en matèria de política lingüística, la cap del Servei d’Assessorament 

Lingüístic, un representant del Comitè d'Empresa i un conseller de cada partit polític amb 

representació al Consell Insular de Menorca. Aquesta comissió es reunirà quan la 

convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres, i 

tindrà periodicitat anual. 

 

 

 
 

6-       El ple del Consell Insular de Menorca acorda modificar la composició de la 

Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni, acordada en el ple de dia 19 de setembre, per 

tal d’incloure-hi dos vocals més en representació dels partits polítics de l’oposició. Els 

representants dels partits polítics de l’oposició seran tècnics relacionats amb les matèries 

d’estudi de la Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni Històric (arquitectes, 

aparelladors, arqueòlegs, llicenciats en història, etc). 

 

 

 
 

7-       El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a facilitar als partits 

de l’oposició l’accés als expedients que tramita el Consorci de Disciplina en Sòl Rústic 

de Menorca, així com a lliurar-los tota la informació necessària per tal que aquests 

puguin fer un seguiment del funcionament de l’ens 
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accés als expedients del Consorci i, davant la seva passivitat, he hagut de 

posar el tema en mans d’advocats. 

 

 

Des de l’administració, s’està qüestionant la professionalitat dels ensenyants, 

augmenten ràtios i davallen recursos per atendre la diversitat, s’està arraconant el 

català a l'escola, com a llengua vehicular d'ensenyament, es va en contra de 

l'autonomia dels centres o de la competències dels consells escolars (d'aprovar els 

projectes lingüístics, per exemple), i, per açò, és fonamental que aquest Consell 

Insular pugui fer una passa endavant i promoure una declaració institucional en 

defensa de l’escola pública de qualitat i en català. És una manera, també, de 

demanar diàleg i voluntat d’arribar a acords davant els despropòsits que està duent 

a terme la Conselleria d’Educació del Govern Balear. 

Aquestes són les propostes del PSM Més per Menorca. En el torn de rèplica, comentaré el 

sentit del nostre vot a les propostes del PP i del PSOE. 

 

.   

8-       El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Consell Insular de 

Menorca a promoure una declaració institucional en defensa de l’escola pública de 

qualitat i en català. 

 

 

 

 
 


