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UNA ILLA SOSTENIBLE I DE FUTUR

 

Aquesta legislatura, el Consell Insular de Menorca, liderat pels socialistes, ha iniciat

la  revisió  del  Pla  Territorial  Insular  per  tal  d'ajustar  el  nostre  model  territorial  a

l'actualitat. Aquest PTI segueix defensant un model territorial integral que inclou tots

els ambits de la nostra illa i que manté l’equilibri entre el territori i la nostra relació

amb ell, tot valorant l’impacte en el consum i la producció de recursos que generen

les activitats economiques tradicionals i el turisme.

Així  doncs,  després que durant  aquesta legislatura s'hagin assentat  de nou les

bases de manteniment del model territorial, hem de seguir treballant per reforcar-les

i  ampliar-les,  i,  per  fer-ho aprovarem definitivament el  PTI  seguint  les línies del

document inicial presentat aquesta legislatura i incorporant aquelles propostes que

mantenguin el model territorial i siguin tecnicament viables.

1. Iniciarem l'aprovació d'un Pla insular  de costa que desenvolupi  el  que ja

especifiqui el PTI en relació amb l'ordenació del litorial i els amarraments.

2. Crearem el Reglament d'ordenació del territori que s'adapti i desenvolupi la

Llei d'urbanisme de les Illes Balears i el Pla Territorial Insular.

3. Crearem una oficina encarregada de desenvolupar els plans especials de les

AEEI i dels nuclis rurals.

4. En el marc del repartiment competencial establert, treballarem per estudiar la

delegació  al  Consell  Insular  de  Menorca  de  totes  aquelles  tramitacions



ambientals susceptibles de ser efectuades per l'esmentada institució amb

l’objectiu de garantir la seva màxima agilitat i simplificació.

Llei de Menorca Reserva de Biosfera

Des del Consell Insular de Menorca redactarem una proposició de Llei de Menorca

Reserva  de  Biosfera  que  garanteixi  el  desenvolupament  dels  principis  de  la

declaració,  tot  fent  compatible  la  preservació  del  medi  ambient,  el  territori  i  el

paisatge  amb  un  desenvolupament  econòmic  cada  vegada  més  diversificat,

equilibrat i socialment més compartit.

D’acord  amb  la  UNESCO,  les  reserves  de  biosfera  són  zones  formades  per

ecosistemes terrestres, marins i costaners on es fomenten solucions per conciliar la

conservació  de  la  biodiversitat  amb  el  seu  ús  sostenible,  el  desenvolupament

econòmic, la investigació i l’educació. Són, així mateix, “llocs de suport a la ciència

al  servei  de la sostenibilitat”.  Es tracta de zones especialment  designades amb

l’objectiu  d’avaluar  enfocaments  interdisciplinars  per  comprendre  i  gestionar  els

canvis i les interaccions dels sistemes socials i ecològics, incloses la prevenció de

conflictes i la gestió de la biodiversitat.

Tot responent als principis i l'esperit de la declaració, i, per tant, cercant sempre

l’equilibri entre la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament humà, econòmic i

social, la llei que impulsarem des del Consell es basarà en aquests principis:

5. La consolidació de la capacitat de planificació territorial per part del Consell

Insular a través del PTI, tot garantint la preservació dels valors ambientals i

paisatgístics de Menorca com a elements definitoris del desenvolupament

econòmic compatible amb la preservació de la biodiversitat.



6. La preservació plena de les competències en matèria d’ordenació territorial

del  Consell  Insular  de  Menorca,  condicionant  les  decisions  de  les

administracions autonòmiques i estatals en aquelles matèries que, d'acord

amb l’Estatut, corresponen al Consell.

7. La  consolidació  de  les  polítiques  energètiques  i  sobre  residus,  recursos

hídrics i obres hidràuliques encetades durant la present legislatura i que es

desenvolupen en aquest programa.

8. L’articulació  de  processos  administratius  que  afavoreixin  l’agilització

administrativa  de totes  aquelles  iniciatives  públiques i  privades coherents

amb els principis i objectius de la declaració.

9. La  garantia  de  finançament  suficient,  específic,  finalista  i  diferenciat

(independent  en  tot  cas  del  que  preveu  la  Llei  de  finançament)  per

desenvolupar polítiques encaminades a la consecució de les finalitats que

aquí es proposen i de manera especial a:

L’impuls progressiu de l’atracció de talent internacional (i el retorn del talent local

emigrat) per tal de fer possible que Menorca esdevingui un territori capdavanter en

la investigació científica, tècnica i social, d'acord amb el que preveu la UNESCO, tot

aprofitant  les  especials  condicions  d’ubicació  geogràfica,  clima,  seguretat

ambiental,  física i vital  de la nostra illa, que reuneix els valors paisatgístics i de

cohesió social adients per a fer-ho possible.

• L’impuls de mesures que incrementin la capacitat de connectivitat aèria amb

el continent, així com la capacitat de comunicació digital de Menorca per tal

de  respondre  a  les  demandes de les  indústries,  laboratoris  i  centres  de

producció i d’investigació coherents amb l’esperit que propugnem per a la

llei així com a les necessitats particulars dels seus membres.

• La formació professional sobre totes aquelles feines i oficis necessaris per

garantir tant els serveis necessaris així com la cohesió social de la nostra

illa.



• L’impuls  d’iniciatives  educatives  en  els  principals  idiomes  internacionals

necessaris per facilitar l’atracció de talent promovent també oportunitats de

formació per als seus fills.

• L’impuls de la integració social dels nouvinguts, tot garantint la pervivència

del model social i cultural de Menorca i els usos, costums i tradicions locals.

• L’impuls de totes aquelles polítiques no previstes en el finançament ordinari

del Consell així com de les administracions competents en totes aquelles

matèries coherents amb els principis de la declaració i, de manera especial,

pel que fa a l’energia, els residus, l’aigua i el sanejament.

• La garantia que totes les mesures impulsades per la Llei siguin de profit per

a la major prosperitat i benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Menorca.

Cicle de l’aigua

Pel que fa als recursos hídrics, a l’empara dels principis rectors de la declaració

Reserva de Biosfera i de la Directiva marc de l’aigua, hem de seguir defensant el

dret de tota la ciutadania a accedir a l’aigua potable de qualitat i a fer-ho a un preu

just. Durant aquesta legislatura, de manera coordinada amb totes les institucions i

amb el finançament del Consell Insular de Menorca, s'ha avançat en els projectes

de  conducció  i  depuració  d'aigües  d'aquelles  urbanitzacions  que  encara  no  en

disposaven. Tot i així, encara resta feina a fer, motiu pel qual:

10. Impulsarem  la  unificació  dels  sistemes  tarifaris  de  l’illa,  dotant-los  de

criteris de progressivitat i de penalització dels consums excessius.

11.  Defensarem les polítiques de regeneració,  la gestió insular  del  sistema

d’abastiment d’aigua a través d’un sistema consorciat i les associacions

d’usuaris.

12. Impulsarem l’anàlisi de viabilitat en la mancomunació d’alguns serveis en

estreta  col·laboració  amb  les  administracions  locals  i  les  entitats

afectades.

13. Impulsarem les següents mesures per tal de restablir l’equilibri hídric de

l’illa:



◦ Seguiment i manteniment de les canalitzacions d’aigua amb la finalitat de

reduir les pèrdues.

◦ Infiltració de l’aigua dessalada als aqüífers, diluint així la concentració de

contaminants  (nitrats  i  altres)  i  disminuint  la  intrusió  salina  que  es

produeix a zones de l’illa.

◦ Promoció de la construcció d’aljubs d’aigües pluvials a les zones urbanes

i  industrials,  a  més de l’us d’aigua depurada per  al  reg de les zones

verdes i la neteja de carrers.

◦ Racionalització  i  reducció  dels  consums  d’aigua  en  agricultura  i

ramaderia  dels  elevats  consums d’aigua que es  donen als  habitatges

unifamiliars aillats, limitant la plantació de gespa, promovent la jardineria

a  partir  d’especies  autoctones  i  mediterranies  i  la  cobertura  de  les

piscines.

◦ Construcció de tractament terciari a les plantes depuradores d’aigua i del

control d’aigües depurades i residuals.

◦ Revisió de les taxes als grans consumidors.

14. Promourem la  delegació  de  les  competències  en  matèria  de  recursos

hídrics i obres hidràuliques al Consell Insular de Menorca per tal d’avançar

en la insularització del servei integral de l’aigua a través de la fórmula que

s’acordi entre Consell i ajuntaments. així com per impulsar associacions

d’usuaris de l’aigua.

Gestió i tractament de residus

Estem compromesos amb els objectius de les cimeres internacionals en materia

ambiental i entenem la importancia que té per a la nostra illa la condició de Reserva

de  Biosfera.  Per  aixo,  durant  aquesta  legislatura  hem  treballat  de  valent  en

l'elaboració del Pla director sectorial de residus juntament amb un Pla de gestió

dels mateixos amb l'objectiu d'aconseguir una gestió eficient dels residus que es

generen  i  de  poder  crear  una  estrategia  insular  conjunta  per  a  la  millora  de

l’eficiencia en els serveis i l’assoliment de una sostenibilitat real de Menorca. Tenim

clar que hem de seguir en aquesta línia de treball i reforcar-la, per aixo:



15. Aprovarem definitivament el Pla director sectorial i de gestió de residus no

perillosos de l'illa de Menorca.

16. Fomentarem les polítiques basades en criteris d’economia circular.

17. Impulsarem  la  reducció  d'embolcalls  plastics  i  metal·lics  i  la  seva

substitució per d’altres de biodegradables d’acord amb la Llei de residus.

18. Promourem la reducció de residus urbans en origen, fent majors esforcos

en la disminució de la quantitat de substancies perilloses i/o contaminants

presents en ells.

19. Seguirem  impulsant  la  reutilització  i  el  reciclatge,  reduint  al  maxim  la

necessitat de tractament extern dels residus generats. En aquest sentit,

potenciarem  les  polítiques  encaminades  a  facilitar  i  incentivar  accions

publiques i privades.

20. Seguirem treballant en la millora del procés de tractament mitjancant la

construcció de quatre tunels de fermentació forcada i ampliant es Mila per

tal de donar solució a llarg termini.

21. Continuarem fent feina en la millora i l'ampliació de la recollida selectiva,

també la porta a porta on sigui possible.

22. Estudiarem la necessitat de crear nous punts verds i els promourem.

23. Desenvoluparem un programa de neteja de torrents per tal de reduir els

perills i els danys derivats de l’acumulació de vegetació, fems, etc.

24. Treballarem per a la rehabilitació i posada en funcionament de la planta de

tractament integral de residus voluminosos de Maó per tal de fer-ne una

gestió d'ambit insular.

25. Impulsarem un servei insular de recollida de plàstics a la mar i el litoral a la

manera del servei de neteja de platges.  



Aquesta  legislatura  ha  estat  marcada  per  un  important  treball  en  matèria  de

transició ecològica i d’eficiència energètica. Hem estat pioners amb l’aprovació de

la primera Llei contra el canvi climàtic de les Illes Balears, que ens ha de servir de

marc  per  treballar  cap  als  objectius  comuns  i  marcats  per  l'estratègia  de

descarbonització  del  sistema  energètic  de  l'illa,  coneguda  amb  el  nom  de  Pla

Menorca 20-30.

A més, el model territorial de desenvolupament sostenible, marcat pel PTI, és clau

per garantir una de les funcions bàsiques de les declaracions Reserva de Biosfera.

Per assolir un desenvolupament sostenible real, la gestió de l’energia és cabdal. Els

socialistes apostem fermament per un canvi de model energètic i la lluita contra el

canvi climàtic que mantingui la nostra illa com un referent i seguint els principis que

emmarquen el fet de ser Reserva de la Biosfera. Per això, des del Consell Insular

de Menorca:

26. Aprovarem i desplegarem el Pla de transició energètica de Menorca 20-30.

27. Aprovarem definitivament  les  zones prioritàries  per  a  la  construcció  de

plantes d’energies renovables en sòl rústic per facilitar la seva implantació

dins el PTI.

28. Seguirem exigint a les institucions competents la màxima seguretat sobre

el manteniment del subministrament elèctric de l’illa.

29. Seguirem incentivant  les  plantes  d’autoconsum d’energia  renovable  en

qualsevol tipus de sòl, reduint els tràmits i  donant major visibilitat a les

ajudes autonòmiques i estatals, i reivindicant-ne de millors.

30. Continuarem  incentivant  la  inversió  i  la  rehabilitació  en  eficiència

energètica en indústria, comerç i serveis, edificis públics i habitatges.



31. Aplicarem els estàndards mínims exigibles en la contractació pública i en

l'increment  progressiu  dels  estàndards  exigits  en  la  normativa  tècnica

relativa a rendiments d'aparells elèctrics i electrònics.

32. Incorporarem condicions  d’eficiència  energètica  a  les  construccions  de

nova planta o a reformar per tal d’ajudar a la reducció del canvi climàtic.



UNA ILLA PER VIURE

 El  Consell  Insular  no  té  transferides  les  competències  en  educació,  que

corresponen al  Govern Balear.  Tot i  això, la seva intervenció és fonamental per

facilitar les actuacions d'algunes entitats o associacions que fomenten l'educació no

reglada  a  Menorca.  Així  mateix,  es  requereix  de  la  col·laboració  de  les

administracions locals, insular i autonòmica per atendre l'educació en les etapes no

obligatòries,  sobretot  pel  que  fa  a  Educació  Infantil  0-3  anys  i  a  l'educació  de

persones adultes.

33. Exigirem i  col·laborarem amb les altres administracions per  tal  que les

infraestructures educatives siguin de qualitat. 

34. Facilitarem l’obertura dels centres educatius amb l'objectiu que els pugui

aprofitar tota la comunitat. 

35. Fomentarem  i  exigirem  la  gestió  eficaç  i  de  qualitat  de  les  escoletes

infantils. 

36. Finançarem  i  seguirem  demanant  la  col·laboració  a  les  altres

administracions per a aconseguir la gratuïtat de l’educació en l’etapa 0-3

anys. 

37. Ajudarem  les  escoletes  infantils  en  les  activitats  de  formació  i

assessorament en la criança. 



38. Establirem línies d’ajuts a les famílies amb infants per tal de facilitar-los la

conciliació laboral i familiar per poder atendre els seus fills i filles a casa o

que els pugin dur a l’escoleta. 

39. Donarem suport a l’Observatori per a la Infància i la Família. 

40. Actuarem de manera urgent i efectiva quan es detectin situacions de risc

en infants (llindar de pobresa, mancances socioafectives...) 

41. Seguirem oferint ajuts per a la mobilitat i residència dels estudiants que

s’han de desplaçar fora de l’illa per continuar els seus estudis. 

42. Col·laborarem en la millora de la Casa de Menorca a Barcelona com a

residència de qualitat dels estudiants menorquins. 

43. Ajudarem en el transport dels estudiants que s’han de desplaçar a centres

d’altres localitats de Menorca per cursar estudis postobligatoris. 

44. Millorarem la  freqüència  del  transport  regular  per  ajustar-la  als  horaris

escolars d'estudis postobligatoris. 

45. Dignificarem  i  donarem  prestigi  als  ensenyaments  de  Formació

Professional. 

46. Augmentarem  el  perfil  de  joves  qualificats,  incorporant-hi  els  titulats

superiors en FP. 

47. Exigirem a les administracions educatives que el professorat de Formació

Professional  tengui  la  titulació  i  la  formació  més  adequada  per  poder

impartir els mòduls de cada família professional. 

48. Demanarem una oferta de FP suficient, diversificada i de qualitat. 

49. Adaptarem l’oferta educativa professional a la demanda dels estudiants i a

les necessitats del mercat. 

50. Augmentarem l’oferta educativa en la formació professional de treballadors

per tal de fer front a les mancances detectades Menorca, com és el cas,

per exemple, de cuina i restauració i activitats nàutiques. 



51. Potenciarem la formació en nous nínxols d’ocupació, com són transició

energètica, atenció a la gent gran, sector nàutic i vehicles elèctrics. 

52. Seguirem col·laborant en la formació de professionals en oficis tradicionals

de Menorca.  

53. Potenciarem l’orientació laboral i professional. 

54. Demanarem que s’estableixin períodes de tutorització i acompanyament

cap a la inserció laboral de les persones recentment titulades. 

55. Donarem suport a les escoles per a persones adultes en ensenyaments no

reglats:  alfabetització,  activitats culturals i  de coneixement del patrimoni

històric, artístic, cultural i lingüístic de Menorca. 

56. Seguirem donant suport al programa UOM-pobles (Universitat Oberta per

a Majors). 

57. Revaloritzarem i col·laborarem en la definició de l’oferta formativa a la seu

de la UIB a Menorca. 

58. Impulsarem i  donarem suport  des del  Consell  Insular  de Menorca a la

transformació de tots els pobles de Menorca en ciutats educadores o en

plans educatius d’entorn entre municipis petits i propers. 

59. Donarem suport a les escoles municipals de música. 

60. Fomentarem  i  facilitarem  la  coordinació  entre  les  diferents  escoles

municipals de música i el conservatori. 

61. Dissenyarem i donarem suport a programes específics per als col·lectius

més vulnerables de forma conjunta amb les entitats del tercer sector. 

62. Promourem trobades entre joves de Menorca amb interessos semblants

(art, ciència, arqueologia, història, etc.) fomentant la seva formació entre

iguals  i  el  contacte  amb persones de prestigi  reconegut  en  els  camps

tractats.



La cultura és l’expressió de la nostra humanitat i, com a tal, és un bé de primera

necessitat  i  un  dret  a  exercir.  És  allò  que  ens  defineix  com a  persones  i  ens

identifica com a espècie, configura el nostre imaginari col·lectiu, prefigura el nostre

univers simbòlic i esdevé factor de cohesió social. 

La cultura és un element fonamental a l’hora de configurar la imatge de la nostra

societat, definir identitats, transmetre valors, transformar realitats i ampliar el dret de

participació i expressió i vehicular la crítica. És un camp privilegiat de producció

simbòlica,  alhora  que un element  integrador,  transformador  i  dinamització de  la

societat. 

La  cohesió  social  té  relació,  principalment,  amb  la  igualtat  d’oportunitats  de  la

ciutadania per a accedir a les representacions culturals presents al nostre territori,

als  equipaments  culturals  i  als  continguts  presents  a  la  xarxa.  Una  societat

cohesionada és aquella que sap assumir i interpretar les seves diferències i reduir

les desigualtats. 

63. Posarem en marxa mesures per tal de garantir que la ciutadania pugui

accedir a la cultura en condicions d’igualtat. 

64. En  consonància  amb el  punt  anterior,  elaborarem un  Pla  de  Públics  i

d’inclusió  social  en  la  línia  proposada  pel  Pla  de  Cultura  de  les  Illes

Balears (2017-2027). 

65. Posarem  espais  a  disposició  dels  i  les  artistes  per  tal  que  puguin

desenvolupar el seu treball de creació i exposar-lo. 

66. Donarem suport  als  ajuntaments  perquè  puguin  formar  el  personal  en

promoció i difusió de la cultura. 



67. En col·laboració amb Institut d’Indústries Culturals del Govern de les Illes

Balears  (ICIB),  donarem  suport  als  emprenedors  culturals  en  l’àmbit

d’assessorament, subvencions, promoció i programes europeus. 

68. Col·laborarem amb  l’ICIB  en  la  lluita  contra  la  precarietat  laboral  dels

treballadors de la cultura per tal de dignificar la professió. 

69. Fomentarem  la  creació,  la  investigació  i  la  producció  cultural  en

col·laboració amb els ajuntaments posant a disposició espais i programes

per a l’experimentació, la creació i la residència d’artistes.

70. Durem a terme programes de difusió per tal que Menorca es visualitzi com

a territori per a la creació, la investigació i la producció cultural. 

71. Actualitzarem  el  Pla  d’Equipaments  Culturals  per  donar  suport  a  les

infraestructures de titularitat municipal que tenen un abast insular: Teatre

Principal,  Ca  n’Oliver,  Teatre  des  Born,  Can  Saura  i  les  sales

multifuncionals dels diferents municipis. 

72. Establirem  convenis  de  col·laboració  amb  biblioteques,  col·leccions  i

centres de documentació d’interès públic o privats perquè formin part d’un

Sistema Bibliotecari Insular. 

73. Per  tal  que les biblioteques i  els  arxius esdevinguin una bona eina de

consulta, estudi i investigació, donarem suport a les institucions per posar

al dia els seus instruments d’ordenació i gestió de dades i adequar-los a la

societat de la informació. 

74. Donarem  un  nou  impuls  a  la  Candidatura  de  la  Menorca  Talaiòtica

Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

75. Redactarem  un  Pla  Estratègic  del  Patrimoni  Cultural  de  Menorca  que

inclogui  els  diversos  àmbits  patrimonials  de  Menorca:  arqueològic,

immaterial, marítim i subaquàtic, industrial, etnològic, etc. 

76. Constituirem  un  Consell  de  la  Cultura  i  les  Arts  de  Menorca  com  a

instrument  de  treball  cooperatiu  i  de  participació  en  el  disseny  de



polítiques culturals. D’aquest Consell en formaran part institucions, agents

i associacions culturals. 

77. Aquest Consell integrarà un Observatori de la Cultura que, més enllà de la

recollida  de  dades  estadístiques,  analitzarà  l’impacte  de  la  cultura  en

l'àmbit social, territorial, econòmic, etc. Treballarà també en la identificació

de tendències i transformacions en el sector cultural. 

78. Desenvoluparem un Pla estratègic de Cultura i Memòria democràtica en la

línia de la normativa vigent. 

79. Implementarem les polítiques culturals igualitàries en qüestió de gènere. 

80. Desenvoluparem  i  adaptarem  a  nivell  de  Menorca  el  Codi  de  Bones

Pràctiques en Cultura de les Illes Balears, que inclou: la governança dels

equipaments  culturals  públics,  la  creació  de  comissions  de  valoració  i

altres  processos  de  selecció,  la  contractació  d’empreses  culturals  i

professionals de la cultura, l’accessibilitat de la ciutadania a la cultura i les

línies de subvencions i ajudes. 

81. Promourem la mobilitat dels nostres artistes i creadors i la seva projecció

exterior, així com també l’intercanvi amb altres artistes de la resta de les

illes, d’altres territoris de parla catalana i de la resta de l’estat i a nivell

internacional. 

82. Continuarem amb les campanyes de foment del llibre i de la lectura. 

83. Estimularem les activitats plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals

creades a Menorca però també dedicarem esforços a l’arribada de noves

tendències  de  l’exterior  amb  la  finalitat  de  crear  una  visió  de  cultura

universal. 

84. Estudiarem la possibilitat de la creació de noves entitats museístiques com

un Museu d’Art Contemporani a partir del fons artístic del Consell Insular o

un Museu etnològic per a la conservació i difusió de molts d’estris que han

acompanyat els menorquins i les menorquines. 



85. Donarem un nou impuls a la Comissió Assessora de Cultura Popular. Un

dels objectius principals  serà difondre els  resultats  de les Jornades de

Cultura  Popular  de  les  Illes,  especialment  les  IV  Jornades  que  s’han

celebrat recentment a Menorca. 

86. A l’hora  de  desenvolupar  polítiques  culturals  en  relació  amb el  jovent,

tindrem en compte les noves formes de participació cultural basades en

les noves tecnologies, en els nous mitjans de comunicació, l’accés a la

informació i la diversitat de cultures presents al nostre entorn. 

87. A  través  de  les  eines  que  ens  proporciona  el  Pla  de  Normalització

Lingüística, durem a terme iniciatives concretes per a la millora de l’ús

social  del  català.  Al  mateix  temps,  assumirem el  repte de preservar  la

diversitat  idiomàtica  de  la  nostra  comunitat  i  fer  dialogar  les  distintes

realitats lingüístiques, element clau en la cohesió de la diversitat cultural

de la nostra illa. 

88. Vetlarem des de les competències en Ordenació del Territori, Agricultura i

Patrimoni per a la preservació de l’arquitectura popular de Menorca, tant

rural  com  urbana,  des  del  convenciment  que  també  forma  part  de

l’herència cultural. 

89. Continuarem la  tramitació  de  les  delimitacions  de  protecció  dels  Béns

d’Interès  Cultural  tot  donant  prioritat  a  aquells  que  es  troben  en  una

posició més fràgil. 

90. Exercirem el mandat de la Llei de dedicar l’1 % de les obres públiques a la

protecció i enriquiment del patrimoni històric i cultural. 

91. Donarem suport a les activitats del voluntariat cultural representat pel gran

teixit associatiu existent a l’illa sense el qual no gaudiríem del potencial

cultural de la nostra comunitat.

92. Continuarem donant suport a la premsa local de l’illa com a espai per al

debat  i  mitjà  de  comunicació  més  proper  al  ciutadà,  com  a  eina  de

recopilació de l’actualitat diària dels nostres pobles i per la seva tasca en

el foment de l’ús de la nostra llengua. 



Dins el treball de transició energètica, la descarbonització del sector de la mobilitat i

el  transport  és un repte important  i  d'enormes proporcions.  És necessari  seguir

combinant diverses línies d'actuació i fer-ho de manera coherent i en coordinació

amb totes les institucions.

Amb l'objectiu de seguir treballant per la descarbonització i per un transport públic

de qualitat, des del Consell Insular de Menorca:

93. Augmentarem les polítiques que afavoreixin les maneres no motoritzades

de mobilitat, com l'ajuda a la peatonalització dels centres o l'impuls de la

bicicleta en trajectes urbans i interurbans curts.

94. Adoptarem mesures per a la convivencia en vies no urbanes de transit de

bicicletes i vehicles públics i privats.

95. Impulsarem  un  programa  ambiciós  d'electrificació  generalitzada  de  la

mobilitat, d’acord amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica. 

96. Xarxa pública de camins:

◦ Ajudarem als ajuntaments a acabar els catàlegs de camins.

◦ Crearem un inventari de camins públics de Menorca.

◦ Seguiment de la Llei de Camins.

◦ Vigilància per a què no es tanquin els camins públics.

◦ Seguir treballant per aconseguir obrir  els camins públics de Binigaus i

Camí den Kane.



◦ Manteniment  i  posada  apunt  del  Camí  de  Cavalls  per  l'omologacio

GR/223.

97. Aprovarem el Pla sectorial de carreteres en consonància amb el primer Pla

Integral de Mobilitat de Balears.

98. Donarem una solució definitiva, consensuada i de la manera més ràpida

possible,  al  tram Maó-Alaior  de la  carretera principal,  tenint  en compte

totes les qüestions tècniques, jurídiques i polítiques que han ocorregut en

la tramitació de l’expedient.

99. Seguirem prioritzant la inversió en la millora del transport públic.

100. Ampliarem i incrementarem la freqüència horària, de manera especial en

la ruta Maó - Ciutadella, amb l’objectiu de garantir connexions en ambdós

sentits cada mitja hora a tota la línia troncal articulada per la carretera

general. 

101. Articularem uns sistema de transport entre Sant Lluís, es Castell  i  Maó

facilitant  la  connexió  dels  tres  municipis  establint  una  doble  ruta  que

cobreixi de manera simultània els dos sentits de manera triangular (Maó -

Sant Lluís - es Castell i Maó - ss Castell - Sant Lluís a la vegada). Aquesta

iniciativa haurà de comportar la reforma integral de la carretera entre Sant

Lluís  i  es  Castell,  tot  millorant-ne  la  seguretat  i  la  seva  integració

ambiental.

102. Crearem noves rutes i incrementarem les existents durant l’hivern en les

principals zones de costa amb població residencial durant tot l’any.

103. Incrementarem  les  freqüències  de  les  rutes  turístiques,  tot  afavorint

l’activitat comercial dels pobles i les ciutats.  

104. Adaptarem la grandària dels vehicles a les necessitats de la ciutadania,

especialment a l’hivern. 

105. Estudiarem la reducció de preus, fins a la seva gratuïtat per a jubilats, i la

millora i la introducció de nous trajectes.



106. Potenciarem una flota amb vehicles elèctrics, reduint així les emissions de

CO2.

107. Millorarem l'organització d’estacionaments. 

108. Estudiarem  totes  les  vies  per  poder  aplicar  una  taxa  de  carboni  als

vehicles que entrin a Menorca, en funció del seu nivell d’emissions, que es

dediqui al finançament del transport públic, a la promoció d’altres formes

de mobilitat (bicicleta) i al manteniment de la xarxa viària existent.

109. Promourem la bonificació de l’impost de circulació dels vehicles elèctrics

als municipis que encara no es realitzi.

110. Promourem l'augment dels punts de recàrrega en aparcaments públics i

privats.

111. Fomentarem polítiques d'incentivació d'iniciatives de carsharing.

112. Impulsarem mesures de lluita contra la congestió que evitin l'entrada de

grans fluxos de vehicles privats motoritzats a les zones que es considerin

altament  sensibles  i  aquelles  que  mereixen  una  especial  protecció

paisatgístic o mediambiental tot afavorint i impulsant el transport públic.

113. Impulsarem  l'etiquetatge  de  vehicles  d'acord  amb  la  seva  categoria

mediambiental  i  l’establiment  de  restriccions  o  autoritzacions  com  a

requisit per a l’accés a determinats indrets mitjançant censos de vehicles

com puguin ser els de residents, de servei públic i d’emergències.

114. Treballarem conjuntament amb la resta d'institucions per millorar el control

de les flotes de vehicles de lloguer per complir amb els objectius marcats a

la Llei de canvi climàtic i transició energètica.



L’accés a l’habitatge és un problema creixent per sectors cada vegada més amples

de la ciutadania. La recuperació desigual que s’ha experimentat després de la crisi i

els  canvis  d’estructura  de  la  propietat  dels  habitatges,  cada  vegada  més

concentrats  en  poques  mans,  imposen  un  horitzó  de  preus  creixents,  tant  per

compra com per lloguer, al que no poden fer front les famílies, en un context de

salaris baixos i precarietat laboral.

Tot i que Menorca es troba amb una millor situació que les altres illes, l’encariment

de preus no es pot obviar. La pressió turística que suposa el lloguer vacacional i la

compra  de  propietats  per  ciutadans  comunitaris  exerceixen  pressió  sobre  la

demanda. D’altra banda, els canvis demogràfics, amb més persones vivint soles,

multipliquen la necessitat d’habitatge.

Les polítiques públiques que s’han fet servir fins el moment en matèria d’habitatge

han demostrat que no són suficients per donar una resposta suficient. Toca, per

tant,  fer  noves  propostes,  més  innovadores  i  més  socials,  per  garantir  el  dret

d’accés a l’habitatge dels menorquins.

Propostes per Menorca

115. Identificar  tot  el  sòl  públic  disponible  a  Menorca  susceptible  d’allotjar

habitatges  i  tancar  convenis  amb  el  Govern  per  a  la  construcció

d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a tots els pobles de

l’illa.

116. Aprofitar  el  sòl  públic  municipal  amb  ús  d’equipament  públic  per  fer

habitatges dotacionals adaptats al cicle vital, destinats a joves de fins a 30

anys i a persones majors de 65.

117. Identificar  els  habitatges  desocupats  dels  grans  tenidors  a  Menorca  i

aconseguir que com a mínim el 50% d’ells es destinin als joves per facilitar

la seva emancipació.

118. Impulsar noves formes d’accés a l’habitatge a llarg termini, com la creació

de  cooperatives  d’habitatge  en  règim  de  cessió  d’ús  amb  drets  de

superfície sobre sòl públic.



119. Fomentar els habitatges en edificis plurifamiliars, possibilitant l’augment de

l’índex d’ús residencial en rehabilitació i obra nova, amb major flexibilitat

per aquells que tinguin un règim de protecció pública.

120. Possibilitar el canvi d’ús de plantes baixes i oficines en edificis residencials

o mixtos en habitatges, sempre que es destinin a lloguer a llarg termini.

121. Agilitar el procés de concessió de llicències i resta de tràmits necessaris

per construir, rehabilitar i renovar habitatges, així com per millorar la seva

accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat.

122. Incentivar  que  els  particulars  lloguin  els  seus  habitatges  a  través  de

programes d’ajudes a la rehabilitació i avantatges i bonificacions fiscals de

taxes i impostos per mobilitzar cases i pisos que ara estan tancats.

123. Els ajuntaments elaboraran un índex de referència de preus de venda i

lloguer d’habitatges al seu termini municipal, amb bonificacions a l’IBI per

aquells  que  quedin  significativament  per  davall  i  es  puguin  considerar

lloguers socials. 

124. Crear a nivell de Menorca una plataforma de lloguer habitacional social per

posar en contacte i amb garanties a persones que cerquen acomodació

temporal per una mitja o llarga estada amb propietaris que vulguin llogar

habitacions, bé per no estar sols o bé per completar els seus ingressos.

Proposta principal

125. Incrementar el parc d’habitatges de gestió pública a Menorca, a través de

noves  construccions  d’habitatges  protegits  a  tots  els  pobles  de  l’illa,

identificant  tot  el  sòl  públic  disponible,  i  aprofitant  també  el  sòl  públic

municipal  amb  ús  d’equipament  públic  per  fer  habitatges  dotacionals

destinats a joves de fins a 30 anys i a persones majors de 65. A més,

assolir  el  compromís  de destinar  com a mínim el  50% dels  habitatges

desocupats del grans tenidors cedits als joves per que puguin emancipar-

se. 



La família  en tots  els  seus models i  vessants  és  l’eix  vertebrador  de la  nostra

societat, és el primer espai d’aprenentatge i socialització de qualsevol individu, i

s’ha de fomentar que desenvolupi aquest paper a partir dels principis del civisme, el

respecte, la tolerància i la igualtat.

Els i les socialistes de Menorca entenem que el Pla Insular de suport a la família és

el  millor  document  de planificació  mitjançant  el  qual  es pot  donar  respostes en

l'àmbit insular a les necessitats de les famílies que viuen a Menorca. 

Fer-ho  des  d'un  concepte  de  família  ampli  que  abordi  des  d'una  perspectiva

transversal  les  diferents  actuacions  a  posar  en  marxa  per  aconseguir-ho  és  el

nostre principal objectiu. 

Per això, proposem un seguit de mesures per fer-ho possible:

126. Fomentarem polítiques d'incentivació d'iniciatives de carsharing.

127. Impulsarem que Menorca sigui reconeguda com a illa amiga de la infància

per tal  de prioritzar i  posar en el  centre de les polítiques públiques de

manera integral l'atenció als nostres infants. 

128. Seguirem  treballant  en  els  objectius  establerts  al  Pacte  balear  per  la

infància  per tal de millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els

seus drets i, per tant, transformant i millorant les comunitats locals per al

present  i  el  futur,  mobilitzant  els  recursos necessaris  per  assegurar  un

desenvolupament  humà just  i  solidari  basat  en  el  principi  dels  "infants

primer". 

129. Impulsarem la creació de Consell  de participació infantil  d’àmbit insular,

òrgan de participació de tots els consells municipals d'infància i entitats



prestadores de serveis a la infància per debatre sobre els problemes que

tenen i decidir sobre les seves possibles solucions i oportunitats. 

130. Estimularem la creació de programes de suport tècnic i pedagògic per a

mares i pares que els donin eines i estratègies per afrontar la criança. 

131. Treballarem per continuar prestant i  millorant l'atenció a la salut  mental

infantil i juvenil garantint una atenció de qualitat i de proximitat. 

132. Continuarem  impulsant  programes  de  formació  no  reglada  com  “Salut

Jove i Cultura”. 

133. Desenvoluparem programes i espais de transició a la vida adulta per als

menors tutelats per tal d’afavorir el seu ple desenvolupament i autonomia

en aquest pas cap a la majoria d’edat. 

134. Seguirem treballant per fer realitat programes i espais d’atenció social que

de  manera  diària,  mitjançant  personal  qualificat,  ofereixin  suport

socioeducatiu a les famílies. 

135. De manera coordinada amb els ajuntaments, farem feina per tal d’ampliar

el perfil d’atenció dels usuaris del servei d’ajuda a domicili. 

136. Fomentarem  el  treball  i  l’acció  comunitària  per  tal  que  persones  amb

interessos comuns s’uneixin, puguin identificar les necessitats que tenen i

impulsar projectes per donar-hi resposta conjuntament. 

137. Impulsarem mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral

en  època  de  vacances  escolars  procurant  beques  d’estiu  a  aquelles

famílies amb dificultats socioeconòmiques. 

138. Treballarem per a la prevenció i la promoció de les famílies i unitats de

convivència en totes les seves vessants per tal de promoure l'autonomia i

l'apoderament familiar. 

139. Seguirem millorant el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat des

d'una perspectiva que situï cada persona, cada família, en el centre de la

intervenció i la faci part activa del procés. 



140. Treballarem  per  impulsar  una  xarxa  insular  d'atenció  a  famílies  que

permeti  optimitzar els recursos, potenciar el  treball  des d'una òptica de

transversalitat, que és inherent al concepte de família.

El nostre repte a de ser atendre les persones grans i dependents amb l'objectiu de

millorar-ne  la  qualitat  de  vida,  potenciar-ne  les  capacitats  físiques  i  cognitives,

incrementar-ne l'autonomia personal, fomentar el manteniment de les persones a

casa amb  ajuda de serveis  específics, així com prestar suport als familiars amb

qui  conviuen  i  donar  resposta  a  la  creixent  necessitat  i  demanda  de  places

residencies  i de  centres de dia.

Durant  aquesta darrera legislatura   s  ´ha treballat  per  donar  una resposta a la

creixent necessitat de residencies y centres de dia a Menorca per a la gent  gran, 

aquest  treball  es veu en  la  construcció de  dues noves   residencies a Es Castell

i  Maó (antics quartes de Santiago) en fase de redacció de projecte, la ampliació de

la residencia de Ferreries (  actualment  en   execució d’obra),  la  ampliació  de la

residencia de san Lluís  (en fase de negociació), el nou centre de dia i ampliació de

la residencia des Mercadal  des de 2017, el nou centre de   Alzheimer a Ciutadella

obert  des  de  2018,  i  l’ampliació  del  Geriàtric  Municipal  de  Ciutadella,  amb  la

reversió de l’espai que ara ocupa les dependències de la Clinica Juaneda

Tot i així encara ens queda molt camí per fer i es necessari des del partit socialista

continuar  treballant  per  consolidar  moltes  de  les  fites  d’aquest  mandat.  L

´envelliment de la població de Menorca es un fet, és la illa més envellida de balears

i des del 2017 tenim més persones majors de 65   que menors de 18. (OBSAM

2018)



D'altra banda atendre les necessitats   de les persones amb discapacitat requerirà

seguir  treballant  per  millorar  l'atenció  que  es  dona  des  de  la  fundació  per  a

persones amb discapacitat. Si l'any 2012 atenia devers 750 persones el 2017 en va

atendre més de 1,300. Aquest increment requereix de la posada en marxa d'un pla

estratègic que dissenyi les línies de futur d'aquesta entitat. Un pla estratègic que ha

de anar   vinculat a la posada en marxa de nous serveis que donin resposta en

primer terme a la inclusió de les persones amb diversitat funcional i permeti millorar

l'atenció a tots els col·lectius que la conformen.

Això passa des d'augmentar els recursos per a persones amb discapacitat física,

seguir  millorant  l'accessibilitat,  treballar  per  eliminar  barreres  comunicatives  i

ampliar encara més els recursos per a persones amb discapacitat intel·lectual. En

tot això hi té un paper clau l'atenció primerenca, pel que farem feina per ampliar

l'edat d'atenció del SEDIAP.

Els objectius concrets per donar resposta  a totes aquestes necessitats són:

141. Posarem en marxa un pla estratègic que dissenyi les línies de futur de la

Fundació per a persones amb discapacitat per tal de fer front a l'increment

d'usuaris de l'entitat, que ha passat d'atendre al voltat de 750 persones

l'any 2012 a més de 1.300 el 2017. 

142. Els socialistes sempre hem apostat i  seguirem defensant una Fundació

forta que doni resposta en primer terme a la inclusió de les persones amb

diversitat funcional i permeti millorar l'atenció a tots els col·lectius que la

conformen. 

143. Treballarem per augmentar els recursos per a persones amb discapacitat

física, especialment pel que fa a la creació d'una residència ajustada a les

seves necessitats. 

144. Seguirem  fent  feina  per  ampliar  l'edat  d'atenció  del  Servei  de

Desenvolupament  Infantil  i  Atenció  Primerenca  (SEDIAP)  i  per

complementar els perfils professionals que hi treballen amb l'objectiu de

millorar l'atenció especialitzada a aquests infants. 



145. Durant  aquesta  legislatura  s'han  començat  a  fer  passes  per  tal  de

normalitzar la situació de les persones que pateixen qualsevol  tipus de

trastorn mental. És per això que seguirem treballant de manera conjunta

amb el Govern de les Illes Balears per tal de crear un xarxa d'atenció a les

persones amb trastorn mental  que permeti  generar  itineraris  que donin

respostes a les seves necessitats d'ocupació, habitatge, acompanyament i

oci entre d'altres, però també que faci feina per la seva plena integració

social. 

146. Afrontarem el repte, no només d'atendre les persones dependents, sinó

també  de  donar  suport  als  familiars  propers  que  en  són  cuidadors

principals. 

147. Augmentarem  les  places  residencials  de  gent  gran  amb  l’objectiu  de

proporcionar a les persones grans que ho necessitin una llar substitutòria,

alternativa o complementària de la pròpia llar,  garantint  una assistència

digna. Ho farem de manera coordinada amb Govern de les Illes Balears i

ajuntaments construint la residència als quarters de Santiago, la residència

as Castell, acabant l’ampliació de Ferreries i Sant Lluís, i també impulsant

nous projectes, com el de l’espai que deixarà lliure la clínica Juaneda al

geriàtric de Ciutadella. 

148. En la mateixa línia,  tots aquests projectes permetran també augmentar

places  als  centres  de  dia  de  gent  gran.  Un  servei  cabdal  que  permet

mantenir  la  persona  al  domicili  i  oferir-li,  durant  el  període  diürn,  una

atenció integral,  alhora  que també possibilita  donar  suport  a  les  seves

famílies o persones cuidadores. 

149. Augmentarem les places d'unitat de respir, una unitat orientada a donar

suport  familiar  per  necessitats  de  descans,  vacances,  esdeveniments

familiars, claudicació familiar o malaltia de la persona cuidadora. 

150. Ampliarem de manera coordinada amb el servei de salut  el  nombre de

places de convalescència per afavorir la plena recuperació i autonomia a

persones que surten d’un procés d’hospitalització. 



151. Augmentarem i fomentarem el servei d’ajuda a domicili per tal de contribuir

a la permanència de les persones en el  seu entorn habitual  mitjançant

l'adequada  atenció  i  suport  de  tipus  personal,  domèstic,  educatiu  i

assistencial. Ho farem de manera coordinada amb el Govern de les Illes

Balears  i  els  ajuntaments  impulsant,  per  una  banda,  el  SAD  de

dependència i, per una altra, desenvolupant línies de feina que permetin

ampliar l’oferta horària d’aquest servei per tal d’ajustar-la a cada cas. 

152. Treballarem  per  la  gratuïtat  del  servei  insular  de  teleassistència

domiciliària bàsica i per implementar el servei de teleassistència avançada

amb l'objectiu  d'incrementar  les prestacions que ofereix  amb la  finalitat

d'afavorir  la  permanència  de  la  persona  usuària  en  l'entorn  quotidià,

procurar-ne  la  seguretat  i  confiança  en  moments  de  crisis  personals,

socials o sanitàries, i promoure el contacte amb l'entorn sociofamiliar. 

153. Afavorirem programes d’envelliment actiu que possibilitin un envelliment

satisfactori,  fomentant  l'autonomia  personal  i  la  prevenció  de  la

dependència i potenciant l'autoestima. 

154. Impulsarem  programes  de  suport  psicosocial,  educatiu  i  d'estimulació

cognitiva per a persones majors. 

155. Fomentarem noves formes de centres residencials per a persones majors,

les cooperatives de gent gran o el que també es coneix amb el nom de

sènior cohousing. 

156. Treballarem de manera conjunta amb el Govern de les Illes Balears per

concloure  la  reconversió  de  l’antic  Verge  del  Toro  com  a  centre  de

referència dels pacients amb necessitats sociosanitàries a Menorca. 

157. L’envelliment  de la  població  és un repte,  per  la qual  cosa continuarem

garantint una atenció a la cronicitat incrementant tant el recursos humans

com materials per fer-ho possible. 

158. Continuar ampliant la Xarxa de places residencials d’atenció sociosanitària

conveniant places amb tots els municipis que ho desitgin. 



159. Seguirem treballant  de la  mà de les entitats  d’usuaris  per  dur  a terme

iniciatives amb col·lectius de persones amb diversitat funcional que vagin

dirigides a la normalització de la seva vida quotidiana, la plena educació,

la inserció laboral i la independència, l’increment de l’accessibilitat, la lluita

per a la inclusió social i contra la pobresa. 

160. Seguirem treballant en el  model d’atenció centrada en la persona a les

residències per tal de situar l’usuari com a eix central de l'organització del

centre o servei i  de les actuacions dels professionals tot  potenciant les

seves capacitats i reduint la seva dependència. 

161. Desenvoluparem el Consorci Sociosanitari de Menorca com a òrgan de

gestió conjunta entre el Consell Insular i els vuit ajuntaments en matèria

d’atenció sociosanitària a la nostra illa que permeti  consorciar serveis i

recursos per atendre les noves necessitats que sorgeixin. 

162. Durant aquesta legislatura s’han creat noves línies d'ajuts per a gent gran i

persones amb diversitat funcional, línies que han de créixer en els propers

anys per  tal  que aquests col·lectius disposin de les ajudes tècniques i

tractaments necessaris per gaudir d'una bona qualitat de vida, afavorint la

seva autonomia personal i el manteniment en l’entorn familiar. 

163. Treballarem  de  la  mà  dels  ajuntaments  en  un  pla  d’accessibilitat  que

permeti  identificar  i  planificar les actuacions necessàries per  assolir  les

condicions d’accessibilitat en els següent àmbits: el territori, els edificis, els

mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació. 

164. Acabarem  l’ampliació  de  la  masia  de  Bintaufa  per  tal  de  disposar  de

places per a persones amb discapacitat amb problemes de salut mental i

altres trastorns de conducta associats. 

165. Ampliarem els centres especials de treball vinculats a la Fundació per a

persones amb discapacitat  per  tal  de  seguir  liderant  la  inserció  laboral

d’aquest col·lectiu.



Els  socialistes  hem de  seguir  treballant  per  garantir  que  la  salut  sigui  un  dret

fonamental de les persones i un dels eixos fonamentals de l'ideari socialista.

A Menorca, durant aquest quatre anys s’ha treballat per recuperar els drets sanitaris

abolits i fer front a les retallades de personal fruit del govern del Partit Popular. Per

fer-ho, hem retornat la targeta sanitària a les persones en situació irregular, hem

eliminat el copagament als jubilats i pensionistes, hem posat en marxa la residència

de  pacients  de  Son  Espases,  hem reduït  la  llista  d'espera  quirúrgica  a  nivells

d’excel·lència,  hem implantat  el  servei  de  radioteràpia,  hem posat  en  marxa  el

servei d'avió ambulància 24 hores, hem endegat un nou pla de Salut Mental amb la

posada en marxa dels equips ESAC per a pacients mentals, hem augmentat les

places  de  sociosanitaris  passant  de  les  5  del  2011  a  les  20  actuals,  hem

incrementat les plantilles de personal de l’Àrea de salut de Menorca en 63 persones

treballadores  (17  metges/sses  i  13  infermers/es),  hem  posat  en  marxa  el  Pla

d’Atenció a la Cronicitat per atendre a persones de més de 65 anys amb malalties

cròniques,  hem elaborat  el  programa  “Pacient  Actiu”,  que  ha  servit  per  formar

pacients per tal que siguin formadors de nous pacients, i hem posat en marxa un

programa d’atenció oftalmològica en A.P.

Amb l'objectiu de continuar fent feina en aquesta línia durant els propers anys, fem

les següents propostes:

166. De manera coordinada amb els ajuntaments, farem feina per tal d’ampliar

el perfil d’atenció dels usuaris del servei d’ajuda a domicili. Continuarem

garantint  l'atenció a la  cronicitat,  incrementant  tant  el  recursos humans

com els materials.

167. Seguirem ampliant la Xarxa de places residencials d’atenció sociosanitària

conveniant-ne amb tots els municipis que ho desitgin.



168. Conclourem  la  reconversió  de  l’antic  Verge  del  Toro  en  centre  de

referència de pacients amb necessitats sociosanitàries.

169. Continuarem prestant atenció a la salut mental infantil i juvenil garantint

una atenció de qualitat i de proximitat.

170. Fomentarem la posada en marxa dels equips d'ESAC, de seguiment de

pacients amb malalties mentals a domicili.

171. Garantirem unes llistes d’espera quirúrgiques de menys de 180 dies i unes

llistes d’espera de consultes de menys de 60 dies.

172. Fomentarem  la  investigació  i  les  noves  tecnologies  sanitàries  amb

l'objectiu  de  minimitzar  l’efecte  de  la  insularitat  a  la  vegada  que

estimularem l’atracció de nous professionals a la nostra illa.

173. onarem un fort impuls a l’atenció primària facilitant els recursos humans

adequats per garantir una atenció de qualitat més pròxima al ciutadà.

174. Impulsarem un pla d’infraestructures, amb la construcció del nou Centre

de salut d’Alaior, un nou centre a Ferreries i la reconversió del Centre de

salut de Dalt Sant Joan.

175. Continuarem impulsant i ampliant els programes de formació en salut per

als més joves, com “Salut Jove”.

176. Seguirem  impulsant  l’Escola  d’Estiu  de  Salut  Pública  com  a  focus

d’atracció dels professionals de la salut d’arreu de món, com a punt de

trobada per a investigadors i científics.

177. Continuarem  apropant  les  consultes  d’especialistes  de  l'Hospital

Universitari Son Espases a Menorca.

178. Prestarem atenció especial a la salut i l'educació sexual.

179. Realitzarem un programa d’acollida dels pacients i familiars que s’hagin de

desplaçar a l'Hospital Universitari Son Espases.

180. Continuarem impulsant el programa de VVAA i el dret a una mort digna,

insistint en la aprovació d’una llei d’eutanàsia.



181. Defensarem la humanització de l'assistència sanitària.

182. Millorarem l’atenció al servei d’urgències.

183. Incrementarem la formació i la docència en l’àmbit sanitari.

'esport és una de les millores eines transversals de les quals disposam per afavorir

el  desenvolupament  personal,  la  cohesió social  i  combatre les desigualtats  que

patim com a societat, sobretot els més vulnerables. 

A més, l’activitat física és una instrument fonamental per contribuir al benestar físic i

psíquic de les persones, millorar la seva salut i combatre malalties i patologies com

la obesitat, el sedentarisme i els problemes cardiovasculars. 

Els governs socialistes hem treballat en diferents línies estratègiques al voltant de

l'activitat física i la pràctica esportiva (accessibilitat, formació, igualtat, instal·lacions,

coneixement, participació del tercer sector, etc.) amb l’objectiu clar d’enfortir l’esport

base, els esports minoritaris i autòctons, disposar de la infraestructura necessària

per al millor desenvolupament de tots els esportistes i fomentar la pràctica esportiva

a Menorca com a producte turístic. 

Proposem les següents mesures per elaborar un programa complet que marqui el

full de ruta de la legislatura 2019-2023 en l’àmbit esportiu: 

184. Seguirem  treballant  en  la  formació  com  a  eix  central  de  la  política

esportiva de l’esport base, potenciant els valors i el creixement personal

per damunt dels resultats. 

185. Elaborarem d’un pla estratègic sobre l’activitat física i esportiva a Menorca

que  constituirà  un  procés  d’anàlisi  continuat  i  d'actualització  dels



diagnòstics i  principals objectius per desenvolupar una gestió global  de

l’esport  a  Menorca,  tant  d’infraestructures,  com de  gestió  i  programes

d’activitats per a tota la ciutadania. 

186. Continuarem desenvolupant els programes de patrocini per a esportistes

d’alt nivell per tal que puguin treballar en la seva carrera esportiva sota la

marca “MENORCA ILLA DE L’ESPORT” 

187. Mantindrem amb fermesa el compromís amb les famílies i els joves de

Menorca per tal que les necessitats econòmiques no siguin impediment

per practicar esport a l’illa. 

188. Elaborarem un programa de turisme esportiu accessible. Menorca, per les

seves  dimensions  i  la  xarxa  esportiva  i  natural  amb  la  qual  compta,

constitueix  un  lloc  idoni  per  desenvolupar  aquest  programa,  que,  sens

dubte, situaria l'illa com a destinació turística accessible referent a Europa.

189. Crearem, juntament amb la Fundació per a persones amb discapacitat de

Menorca,  un pla  per  a  la  supressió  de barreres  arquitectòniques a les

instal·lacions esportives.  Aquest  projecte donaria  resposta a la  pràctica

habitual  de l’activitat  física i  també a l’anterior  programa sobre turisme

accessible. 

190. Treballarem  conjuntament  amb  IGA  internacional  per  tal  que  la

organització dels Jocs IGA a Menorca l’any 2025 sigui una realitat. 

191. Desenvoluparem un programa esportiu, recreatiu i cultural en els centres

escolars emmarcat dins el programa IGA MENORCA 2025. 

192. Impulsarem la incorporació de les persones majors al voluntariat esportiu,

formant  una  xarxa  esportiva  associativa  per  a  la  organització

d’esdeveniments i activitats esportives. 

193. Crearem  i  desenvoluparem  noves  rutes  BTT,  millorarem  les  actuals

introduint  una  senyalització  adequada  -homogènia  i  homologable-,

analitzarem  els  serveis  per  ser  destinació  BTT  i  oferirem  formació  i

promoció per a la pràctica esportiva en bicicleta a Menorca. 



194. Crearem la xarxa de senderisme i marxa nòrdica de Menorca aprofitant la

xarxa de camins públics de l'illa i el camí de cavalls. 

195. Promocionarem totes  les  activitats  en  convivència  amb  la  natura,  tant

entre  la  població  resident  com  entre  els  turistes,  creant  una  veritable

connexió  espai-activitat  des d’una perspectiva  de respecte al  medi  i  al

coneixement del territori. 

196. Organitzarem, conjuntament amb el Consell Superior d’Esports i el Govern

de les Illes Balears, el Campionat Mundial de natació ISF, campionat que,

alhora, podria esdevenir el cofinançament per a la construcció d’una nova

piscina olímpica a Menorca. 

197. Desenvoluparem un programa coordinat amb els ajuntaments destinat a

l’activitat  física per a la gent gran i  el  jovent que fomenti  la interrelació

entre  tots  els  usuaris  dels  municipis  de  Menorca  i  les  activitats

intergeneracionals  als  casals,  residències  de  gent  gran  i  centres  d’oci

juvenils. 

198. Continuarem  desenvolupant  accions  per  prevenir  l’obesitat  i  el

sedentarisme  en  el  marc  del  programa  “MENORCA  BORINAT”

implementant la prescripció de l’exercici físic en el sistema públic de salut,

especialment en l’atenció primària. 

199. Impulsarem  accions  destinades  al  desenvolupament  de  polítiques  i

infraestructures per al foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta. 

200. Impulsarem la creació d’un segell de qualitat en base als criteris vinculats

a les polítiques socials i  saludables que les empreses apliquin als seus

treballadors  i  treballadores.  Per  a  l’esmentat  segell,  serà  necessària

l’elaboració d’un pla d’empresa saludable en el qual es desenvolupin les

accions i  millores a l’empresa per aconseguir  la distinció,  així  com per

poder fer el seguiment la seva aplicació. 

201. Seguirem treballant en l'execució del programa “ONA - DONA, ACTIVITAT

FÍSICA I ESPORT” per al desenvolupament de projectes que incentivin la



participació  de  la  dona  en  tots  els  àmbits  esportius  amb  l'objectiu

d'erradicar la desigualtat en el món de l’esport. 

202. Crearem el centre de turisme nàutic de Menorca a l’illa Plana del port de

Maó.  Un  projecte  que  permetrà  recuperar  un  espai  únic  en  un  entorn

immillorable del  port  de Maó i  desenvolupar  un projecte nàutic  en tres

vessants: 

▪ Un espai d’activitats nàutiques per a les entitats locals i clubs nàutics i

marítims. 

▪ Un  espai  europeu  adaptat  per  a  la  pràctica  de  la  l’esport  nàutic

accessible.  

Un  punt  de  referència  i  entrenament  per  a  equips  nòrdics  en

temporada d’hivern.

203. Crearem una xarxa d'instal·lacions esportives per a ús turístic sempre en

coordinació amb els ajuntaments de l’illa, iniciativa que ha de conviure de

manera clara amb les activitats esportives i socials dels usuaris habituals

de  les  instal·lacions.  També  cal  crear  un  calendari  d’esdeveniments

turísticoesportius amb activitats quinzenals per desestacionalitzar l’oferta

turística. 

204. Oferirem línies d’ajuts als ajuntaments per a la renovació i la creació de

nous espais esportius al centres i barriades dels municipis de l’illa per a la

pràctica esportiva d'infants, joves i gent gran.

205. Crearem una línia d’inversió per afavorir l'eficiència energètica a totes les

instal·lacions esportives amb l'objectiu d'assolir un 100% d’energies netes.



UNA ILLA PER PROSPERAR

El  Nou  règim  especial  per  a  les  Illes  com un  accelerador  del  creixement.  Cal

completar el nou Règim Especial per a les Illes Balears aprovat al Congrés dels

Diputats, amb el paquet de mesures fiscals recolzat pel govern socialista a l’Estat,

aconseguint la seva aprovació al  Congrés per a la seva entrada en vigor l’1 de

gener de 2020. I en paral·lel, hem aconseguit que la Unió Europea incrementi els

límits  de  les  ajudes  de  mínimis  en  tots  els  àmbits,  com ara  el  sector  primari,

secundari i terciari.

206. Reclamarem, de la  mà del  Govern de les Illes Balears,  un sistema de

finançament  més  just  i  amb  major  precisió  dels  seus  principis,  que

garanteixi  els mateixos serveis públics a tot  l’Estat, així com una major

autonomia financera i de gestió i un model de repartiment que respecti el

principi d’ordinalitat, perquè les autonomies que més aportin siguin també

les que més rebin. 



Promoure polítiques orientades al desenvolupament de les activitats productives, la

creació de llocs de feina dignes i l’impuls a l’emprenedoria creativa i d‘innovació són

alguns dels objectius promoguts per les Nacions Unides a través de l’agenda de

desenvolupament sostenible 2030. 

Aquests objectius mundials, lluny de ser d’aplicació únicament per a les potències

mundials, són també els nostres reptes locals. 

Menorca, única en si mateixa, és el nostre bé més preuat. Per això, ara i sempre,

des  del  Partit  Socialista  defensem  mesures  socials,  territorials  i  de

desenvolupament econòmic que aspiren a la connectivitat de Menorca amb la resta

de nuclis  urbans i  industrials  europeus i  l’equilibri  de  l’activitat  humana amb la

protecció del medi ambient. 

Amb una clara vocació de progrés, tenim l’oportunitat de posar en valor la nostra

identitat pròpia alhora que situem Menorca entre els eixos comercials de la regió

euroasiàtica. Ser una illa no ens limita geogràficament.  Tot el  contrari,  la nostra

natural ubicació ens situa al centre neuràlgic del corredor mediterrani europeu i en

les principals rutes marítimes globals. 

Seguint,  alhora,  les  estratègies  d’investigació  i  innovació  regional  per  a

l’especialització  intel·ligent  de  la  Unió  Europea  (estratègies  RIS3),  el  Partit

Socialista té l’objectiu de sustentar el desenvolupament d’una economia intel·ligent,

sostenible i integradora, essent aquestes tres prioritats les que contribueixen a alts

nivells  d’ocupació,  productivitat  i  cohesió  social,  satisfent  així  les  necessitats

presents, sense comprometre les necessitats de les generacions futures. 

207. Liderar el progrés econòmic i social de Menorca és una de les principals

responsabilitats de l’administració, per això crearem l’Agència Menorquina

de Desenvolupament amb l'objectiu d'impulsar el talent i l’emprenedoria,

detectar i donar suport a nous talents, idees empresarials i posar-ho en

connexió amb talent local, estatal i internacional. 

208. Des  de  l’Agència  Menorquina  de  Desenvolupament,  articularem  i

connectarem accions i  polítiques entre els diferents agents econòmics i



socials del territori, per tal de crear sinèrgies de treball i potenciar l’efecte

multiplicador dels resultats conjunts, amb l’objectiu de potenciar un teixit

econòmic  diversificat,  basat  en  la  tecnologia,  el  coneixement  i  el  medi

ambient des d’una òptica integral, sostenible i eficient. 

209. Transformarem  el  recinte  firal  de  Menorca  per  fer  possible  l’Agència

Menorquina de Desenvolupament, adaptant-lo a les necessitats d’espais

per  fomentar  el  coneixement,  la  innovació  i  la  participació  dels  agents

econòmics de l’illa amb el desenvolupament de noves empreses, dotant-lo

d'espais  de  co-working,  espais  per  a  associacions  empresarials,

desenvolupament de polítiques de disseny industrial, aules de formació i

manteniment d’un espai firal per fomentar l’activitat empresarial i industrial

de Menorca. 

210. En el marc del desplegament del Full de Ruta per la Descarbonització de

Menorca 2030, en els pròxims 10 anys crearem a Menorca 1.000 llocs de

feina.  Per  tal  d’ajudar  a  la  capacitació  i  la  formació  d’aquests

professionals,  impulsarem la creació del  Centre integral  de formació en

energies renovables i transició ecològica de Menorca. 

211. Redactarem un Pla estratègic d’Economia i Ocupació per a Menorca 2020-

2030  per  recollir  objectius,  activitats  i  indicadors  per  avaluar-ne  el

compliment, i incorporar-los als pròxims plans quinquennals europeus. 

212. Oferirem  una  finestra  única  per  a  la  creació  d’empreses  on  els

emprenedors  podran accedir  a  l’assessorament per  iniciar  l’activitat  i  a

l’acompanyament i la coordinació amb altres administracions per agilitar i

aconseguir  una  màxima  eficiència  en  la  tramitació  i  posada  en

funcionament del projecte de negoci. 

213. La indústria Menorquina ha de seguir liderant el sector a les illes Balears i

de forma clara ha d’avançar en el percentatge econòmic de penetració,

per  tant,  seguirem treballant  en el  marc del  Pla d’Indústria  aprovat  pel

Govern de les Illes Balears i seguirem atorgant ajuts i eines als industrials

destinades a innovació, promoció i formació. 



214. Coordinarem amb el  Govern  de les  Illes  Balears  la  política  industrial  i

treballarem conjuntament les millores necessàries per a la reconversió i

modernització tecnològica per així fomentar la competitivitat de les nostres

empreses,  afavorint  el  diàleg  i  el  consens  amb  les  principals  entitats

empresarials. 

215. Treballarem en un document d’anàlisi d’implementació de la tecnologia en

els sectors econòmics menorquins, així com la integració de la tecnologia

IoT (internet de les coses) a tots els àmbits productius, per tal de millorar

la  productivitat  i  augmentar  la  qualitat  dels  productes  i  serveis  de  les

empreses menorquines. 

216. Redactarem un Pla d’inversió municipal per a la creació d’espais públics

per  fomentar  la  creació  d’empreses,  espais  de  co-working  i  laboratori

d’start-ups als municipis i així contribuir al desenvolupament econòmic del

municipi, afavorint el retorn de talent i la diversificació econòmica de l’illa. 

217. Consolidarem i  millorarem la  bateria  d’accions  formatives  ocupacionals

realitzades,  i  aprofitarem infraestructures  per  obrir  noves  aules  d’altres

famílies  professionals,  especialment  les  que  permeten  compaginar

formació i ocupació per a majors de 45 anys i joves sense formació. 

218. Impulsarem els plans de reconversió de professionals d’altres carreres o

professions i una reconversió, també, de les matèries curriculars per tal

d’adaptar Menorca a la nova economia. 

219. Fomentarem  agrupacions  empresarials  sectorials  o  clústers,  com  a

element necessari per la competitivitat del sector econòmic, donant suport

econòmic i tècnic des de l’administració. 

220. Promourem,  conjuntament  amb  la  conselleria  d’Educació  i  l’Institut

d’innovació  empresarial  per  a  infants  i  joves,  un  pla  formatiu

d’emprenedoria  amb  l’objectiu  que  els  joves  valorin,  detectin  i

desenvolupin oportunitats de nous projectes empresarials. 

221. Treballarem l’economia amb dades actualitzades en temps real per poder

dirigir el rumb de Menorca en la direcció correcta. Realitzarem l’enquesta



empresarial anual per tal de determinar la percepció que té l’empresariat

de  Menorca  sobre  els  factors  interns  i  externs  de  competitivitat,  les

inversions  realitzades,  els  potencials  de  cooperació,  la  localització  i  la

insularitat,  i  poder definir  les demandes i  solucions que requereixen de

l’administració local insular i autonòmica. 

222. Els nous temps necessiten noves estratègies i, per tant, és necessari obrir

nínxols de mercat laboral en l’àmbit tecnològic, mediambiental i social. Per

això,  potenciarem  les  activitats  als  centres  de  formació,  Centre  de

Capacitació  agrària,  Centre  Bit  i  l’Agència  Menorquina  de

Desenvolupament per tal d’oferir nous programes i oportunitats en matèria

d’energia, serveis socials, agricultura i noves tecnologies. 

223. Treballarem amb els  ajuntaments els  plans de dinamització comercial  i

cultural  per  tal  d’oferir  una  formació  als  tècnics  i  responsables  dels

ajuntaments i aconseguir una activitat diversa i atractiva que els ajudi a

revitalitzar els centres i les perifèries dels municipis de l’illa. 

224. Impulsarem la Marca Menorca Reserva de la Biosfera per a les empreses

que treballin amb una clara visió responsable i social i així poder oferir una

diferenciació en els seus productes i serveis. 

225. Seguirem treballant  l’estratègia  “Made  in  Menorca”  per  tal  de  donar  a

conèixer els productes artesanals i industrials elaborats a Menorca. El Pla

de desenvolupament i  promoció del  producte local  de Menorca és una

eina  indispensable  per  fomentar  els  oficis  tradicionals  i  posicionar  el

producte local de l'illa tant al mercat interior com exterior. 

226. Transformarem i potenciarem el projecte “Agroxerxa” per tal que sigui un

espai  de  formació,  col·laboració  i  cooperació  entre  els  sectors  primari,

secundari  i  terciari  per  millorar  la  competitivitat  i  comercialització  dels

productes elaborats a Menorca. 

227. Els reptes de l’agricultura a Menorca són molts, per això elaborarem un

Pla agrari  quinquennal en línia amb les propostes europees de regions

que tingui en compte les dificultats insulars i afronti amb determinació els



problemes  de  transport,  energia,  aigua  i  infraestructures  agrícoles  i

ramaderes. 

228. Treballarem conjuntament amb les diferents administracions i àrees per tal

d’elaborar un full de ruta que permeti la transformació i la diversificació de

les explotacions agrícoles per poder analitzar les diferents possibilitats de

model de negoci, així com un pla específic per a l’agricultura ecològica i

noves fórmules de cultiu respectuoses amb el medi i els recursos naturals

disponibles. 

229. Estudiarem  i  adaptarem  als  nous  temps  la  fórmula  de  Societat  Rural

Menorquina per tal  que sigui  un pol  d’atracció de nous llocs de feina i

millora d’oportunitats per els i les joves que vulguin començar una activitat

agrícola. 

230. Treballarem  en  la  cohesió  del  sector  pesquer  de  Menorca,  afavorint

l’associacionisme i  el  cooperativisme entre les confraries de pescadors,

per engegar projectes conjunts i millorar sinèrgies pesqueres i comercials. 

231. Dotarem el servei insular de pesca de les places necessàries per garantir

el bon funcionament de l'exercici les seves competències. 

232. Establirem una línia d’ajuts per fomentar la reconversió innovadora a les

barques d’arts menors i d’arrossegament per contribuir a la lluita contra el

canvi climàtic i la generació de residus. 

233. Convertirem el Centre Artesanal de Menorca en un òrgan de promoció,

formació, assessorament i venda per els artesans de Menorca. 

234. Dotarem  el  servei  d’artesania  dels  recursos  econòmics  i  humans

necessaris  per  poder  garantir  un  desenvolupament  òptim  dels  oficis

tradicionals i  artesanals,  així  com la  potenciació i  la dinamització de la

marca de garantia Artesania de Menorca per posar en valor la tradició, la

innovació i el producte artesanal. 

235. Donarem suport a la indústria nàutica i a les empreses de manteniment i

reparació d’embarcacions, i millorarem, juntament amb Autoritat Portuària,

Ports de Balears i els ajuntaments de l'illa, les infraestructures portuàries i



terrestres que els permetin desenvolupar la seva activitat, especialment a

l’hivern. 

236. Donarem suport i col·laborarem amb les iniciatives públiques i/o privades

que serveixin per millorar o impulsar el sector nàutic a Menorca. Disposem

d’un important  know how en la construcció d’embarcacions tradicionals i

modernes  que  ens  situa  en  un  escenari  òptim  per  liderar  el  sector  i

contribuir d’una manera clara a la potenciació de la indústria menorquina

en el camp de la nàutica, així com contribuir a la reconversió de llocs de

feina d’altres sectors més dependents de la temporalitat turística. 

237. Treballarem en les iniciatives formatives amb la cooperació dels sectors

empresarials lligats a l’activitat  nàutica per tal  de millorar la  qualitat  de

l’oferta dels serveis nàutics de caràcter residencial i turístic, així com en

aquelles activitats vinculades al manteniment i hivernada d’embarcacions

per  aconseguir  allargar  la  temporada  d’activitat  econòmica  als  nostres

ports. 

238. Crearem el Pla de retorn de talent menorquí. Juntament amb la conselleria

de  Treball  del  Govern  de  les  Illes  Balears,  treballarem  en  polítiques

efectives per afavorir el retorn dels i les joves que per motius de feina són

fora de Menorca, tant a l’estranger com a tot el territori espanyol. 

239. Aquest pla inclourà totes les mesures necessàries per fer front al retorn de

talent, des d'infraestructures, habitatge, formació, incentius fiscals, ajuts al

trasllat i ajuts per iniciar l’activitat. 

240. Fomentarem  el  teletreball.  A les  gran  ciutats,  moltes  empreses  estan

implementant  el  teletreball  i  Menorca  és  un  lloc  idoni  per  incentivar

aquesta modalitat laboral amb la qual s'afavorirà la conciliació familiar i

laboral, i, alhora, es farà front a les desigualtats que provoca el fet insular

possibilitant  crear  una  xarxa  d’empreses  i  treballadors  connectats  amb

independència de sí són físicament o no a Menorca. Aquest fet suposà,

també,  un  estalvi  considerable  en  costos  de  desplaçament  per  moltes

empreses i autònoms. 



241. Treballarem per millorar les connexions dels ports i l’aeroport de Menorca

amb la resta de ports i aeroports europeus amb la consegüent generació

de riquesa i d’ocupació. 

Menorca té un model turístic propi i diferenciat de la resta de les illes Balears. Des

de l’inici  del desenvolupament turístic a l’illa hem apostat per la preservació del

territori  i  dels  nostres  recursos  naturals,  un  fet  que  en  l'actualitat  ens fa  sentir

orgullosos com a societat menorquina i que ens ha generat un valor afegit com a

destinació turística.

Menorca és un exemple de model turístic sostenible i així ho avalen 25 anys de l'illa

com a Reserva de la Biosfera. Hem sabut liderar polítiques que han promogut el

desenvolupament  econòmic  afavorint  el  benestar  social,  la  conservació  de  les

nostres tradicions i la nostra cultura i la convivència entre turistes i residents.

En  el  marc  del  Pla  Territorial  Insular  de  Menorca  (PTI)  s’ha  inclòs  el  Pla

d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), que actualitza el marc normatiu a la realitat

del moment en el qual vivim i obre noves vies de desenvolupament turístic afavorint

la  modernització  dels  establiments  d’allotjament  turístic  i  la  possibilitat  de

reconversió per donar pas a altres fórmules de comercialització turística.

Des del PSOE Menorca, amb l'objectiu de seguir en la senda de la feina feta durant

aquesta legislatura, presentem les següents propostes distribuïdes en quatre blocs.

INFRAESTRUCTURES



242. Promourem la modernització i adequació de les infraestructures a favor de

la desestacionalització.

243. Seguirem treballant en el condicionament dels espais i els serveis públics

per  garantir  al  turista  una  oferta  de  qualitat  que  s'adapti  a  les  seves

necessitats per tal d'ampliar la temporada turística i que els establiments

d'allotjament turístic a les zones turístiques, la majoria dels quals romanen

oberts de maig a octubre, facin l’esforç de mantenir-se oberts més temps.

244. Invertirem en  les  zones  turístiques  per  tal  que  siguin  espais  atractius,

exemple de sostenibilitat en medi ambient en relació amb la contaminació

lumínica,  l'autosuficiència energètica,  el  control  del  consum d’aigua i  la

recollida selectiva de residus.

245. Treballarem per  dotar  les  zones  turístiques  d’espais  naturals  més  ben

conservats i amb els serveis adequats per satisfer les necessitats de la

demanda turística  actual.  En definitiva,  han de ser  zones  on  el  turista

pugui percebe que és en una destinació Reserva de la Biosfera.

246. Invertirem  en  millores  per  a  l’accessibilitat  de  les  zones  turístiques,

establiments turístics i de la destinació en general.

247. Incentivarem línies de finançament tant locals, com autonòmiques, estatals

i europees per a la modernització dels establiments turístics d’allotjament.

248. Fomentarem  l'autosuficiència  energètica  i  la  utilització  d’energies

renovables en les infraestructures turístiques de tot tipus.

249. Els nuclis tradicionals s’han convertit en espais on el turista troba una nova

oferta  d’allotjament,  els  turismes  d’interior  són  una  opció  d’allotjament

atractiva per un tipus de turista amb un poder adquisitiu més alt  i  que

cerca un ventall d'activitats a fer dins la mateixa ciutat. Per això, crearem

una plataforma on es publiquin tots els esdeveniments culturals i socials

que ofereixen els diferents municipis al llarg de tot l’any.

250. Seguint en la línia que els nuclis tradicionals són noves zones d’acolliment

de turisme i, per tant, és important cuidar la seva imatge, elaborarem un

pla d’actuació d'embelliment  d'aquests nuclis  parant  especial  atenció al



cablejat de telefonia i xarxa elèctrica situats a les façanes d’habitatges i

establiments.

PRODUCTE TURÍSTIC

251. Dissenyarem campanyes pròpies per tal de promocionar-nos de manera

individual  en  els  mercats  que  creiem interessants  per  a  la  destinació.

Menorca ja té les competències en promoció turística, una reivindicació

històrica que a dia d’avui és una realitat, per la qual cosa les polítiques en

matèria de promoció turística ja no depenen d’altres administracions.

252. Incentivarem l’adaptació  de l’oferta  al  nou tipus de turista  que arriba a

Menorca. El turista ha canviat al llarg del temps, sobretot pel que fa la

durada de la  seva estada.   De cada vegada són més els  turistes  que

aprofiten per fer una visita de 3/4 dies i, per tant, fan un tipus de turisme

diferent als que arribaven a Menorca a passar 2 i 3 setmanes.

253. Fomentarem l'adaptació del  producte turístic  a la  nova realitat  quant al

perfil  del  visitant  actual.  El  turisme  familiar  tradicional  a  Menorca  ha

disminuït  i  ens  trobem un  perfil  de  turista  que  viatja  en  parella  i  que

demana altres tipus d’oferta i productes turístics.

254. Farem de Menorca una destinació turística intel·ligent. És a dir, un espai

basat en la innovació i l'accessibilitat des d’una estructura tecnològica que

faciliti la integració del turista a l’entorn. Una destinació turística intel·ligent

té  com objectiu  incrementar  la  qualitat  de  l'experiència  del  turista  i  la

qualitat de vida dels residents.

255. Fomentarem el coneixement de la marca Reserva de la Biosfera. El nou

turista que visita Menorca ha de conèixer que és en un territori Reserva de

la  Biosfera,  sobretot  quan  consumeixi  qualsevol  producte  o  servei.  Els

productes i serveis han de complir amb la marca Reserva de la Biosfera,

perquè només d'aquesta manera el turista podrà percebre que amb el seu

consum contribueix al desenvolupament d’un model turístic sostenible.



256. Apostarem per l’ètica com a valor afegit al producte turístic. El turista que

ens visita ha de conèixer que amb el consum de productes Reserva de la

Biosfera  contribueix  al  desenvolupament  sostenible  d’una  destinació

compromesa amb el benestar dels seus residents, la preservació del seu

territori i recursos naturals i el foment de la cultura pròpia com a elements

d’identitat que cal conservar per a les generacions venidores i els futurs

visitants.

257. Potenciarem i dotarem de serveis els productes turístics que demana el

nou corrent turístic: turisme cultural,  gastronòmic, nàutic, rural,  esportiu.

Tot això, evidentment, sense oblidar el producte sol i platja, que és una de

les principals motivacions del turista que arriba a Menorca.

258. Aprofitarem la  certificació  Star  Light  com un  nou  producte  turístic  i  el

dotarem de serveis comptant sempre amb el paper del sector privat. 

259. La  tranquil·litat  i  la  seguretat  són  un  dels  valors  afegits  de  la  nostra

destinació i un dels ítems més valorats. També ho és el paisatge. Per això,

tindrem aquests conceptes en compte a l’hora de promocionar Menorca

com a  destinació  turística  alhora  que  portarem a  terme  polítiques  per

prevenir la massificació i de control de fluxos.

260. Seguirem treballant per tal que sector públic i privat continuïn fent feina de

manera conjunta en la promoció turística de la nostra illa a través de la

seva participació en la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DERIVAT DEL TURISME

261. Partint de la premissa que una destinació turística sostenible ha de vetllar

pel benestar dels seus habitants i garantir la seva formació i la qualitat dels

llocs de treball,  fomentarem la formació contínua dels professionals del

sector turístic per tal d'oferir un servei d’atenció al turista de qualitat.

262. Incentivarem  l'emprenedoria  aportant  recursos  tant  econòmics  com

personals per a l'assessorament empresarial amb l'objectiu de fomentar la

creació de llocs de treball i autoocupació per impulsar l’economia local i



generar oportunitats de negoci i un repartiment equitatiu dels beneficis que

genera el turisme.

263. Treballarem per  tal  que  el  turisme constitueixi  un  pol  d'atracció  per  al

jovent illenc generant llocs de feina que els permetin desenvolupar a l'illa

la  seva  carrera  professional  en  concordança  amb  la  seva  preparació

acadèmica.

264. Implementarem el  Pla  d’acció  del  Pla  de  Desenvolupament  Turístic  de

Menorca  (PDT),  un  document  que  conté  212  accions  sorgides  de  les

necessitats  detectades  de  la  destinació  i  consensuades  amb   entitats,

associacions i el sector turístic.

265. Crearem  una  comissió  permanent  de  seguiment  del  Pla  de

Desenvolupament Turístic de Menorca on estiguin representats la societat

menorquina, entitats, associacions, el sector turístic, els agents econòmics

i socials i l'administració local.

266. Seguirem  treballant  i  millorant  el  Sistema  d’Indicadors  Turístics  de

Menorca (SIT) que complementa el PDT amb dades quantitatives i aporta

informació d’interès per a l’anàlisi i l'estudi de l’impacte del turisme en el

nostre territori.

RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ

267. Treballarem per simplificar els tràmits i comptar amb una normativa clara

que s’ajusti a les necessitats reals de cada illa.

268. Elaborarem  campanyes  informatives  com  a  eina  bàsica  per  donar  a

conèixer la legislació aplicable a l’activitat turística.



UNA ILLA DE DRETS I LLIBERTATS

Per al PSOE Menorca, el progrés social passa, indiscutiblement, per aconseguir

una societat feminista, cohesionada i inclusiva, amb igualtat de tracte i respectuosa

amb la diversitat.

Com a socialistes assumim com a compromís principal aconseguir una igualtat real

i efectiva lluitant per l’eliminació de totes les discriminacions provocades per les

diferents  circumstàncies  personals,  per  raó  de  sexe,  de  raça,  de  religió  o  de

conviccions, d’identitat de gènere, d’orientació sexual, d’edat, etc.

En matèria d'igualtat, tot i que hem recorregut un llarg camí, ens queden encara

fites per assolir l'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en tots els

àmbits  de  la  nostra  societat.  Des  del  PSOE Menorca  hem treballat  i  seguirem

treballant  per  aquesta  igualtat  real  entre  homes  i  dones  no  només  implusant

mesures que l'afavoreixin, sinó també atenent les persones que pateixen qualsevol

tipus de violència masclista, perquè aquest tipus de violència, màxima expressió de

les  desigualtats  entre  homes  i  dones,  constitueix  una  xacra  social  que  s'ha

d'erradicar i, per fer-ho, volem i necessitem la implicació de tota la societat.

Així  mateix,  hem  de  construir  un  horitzó  en  el  qual  cap  persona  pugui  ser

discriminada  ni  pateixi  cap  mena  d'opressió  o  violència  per  la  seva  orientació

sexual ni per la seva identitat o expressió de gènere.



Cal seguir treballant, ara amb les competències en matèria LGTBI al Consell Insular

de Menorca, per garantir els drets de les persones LGTBI i per a l'erradicació de

l'LGTBIfòbia, per tot això, propossem les següents mesures:

269. Desenvoluparem plans  de  formació  per  al  persona  del  sector  públic a

partir de les necessitats identificades en l'àmbit de la igualtat.

270. Crearem partides en el pressupost específiques per a la transversalització

del gènere amb l'objectiu que el repte de la igualtat sigui abordat des de

tots els àmbits.

271. Impulsarem  estudis  i  diagnòstics  que  permetin  conèixer  la  realitat  en

l'àmbit  de  la  diversitat  i  igualtat  de  gènere,  la  qual  cosa ens permetrà

identificar àmbits d'actuació prioritaris.

272. Incorporarem informe d'impacte de gènere en les accions promogudes en

els àmbits social, de la salut, el medi ambient, l'educació, la formació, la

joventut i l'ocupació.

273. Fomentarem  la  participació  de  les  dones  a  través  d'organitzacions  i

col·lectius  per  tal  que  constitueixi  un  precepte  bàsic  en  la  definició  i

l'avaluació de totes les nostres polítiques.

274. Incentivarem activament la  paritat  tant  en l'àmbit  social  com econòmic,

polític,  cultural  i  esportiu  per  tal  que la  seva  representació  sigui  real  i

efectiva.

275. Donarem suport a iniciatives empresarials i emprenedores que afavoreixin

l'apoderament de les dones.

276. Impulsarem iniciatives de coeducació en tots els àmbits per tal d'establir

com  a  línia  estratègica  la  formació  per  conèixer  les  dimensions  i

implicacions  de  la  diversitat  i  per  aplicar  estratègies  d’atenció  a

l’heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius

i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de

gènere i de la coeducació.



277. Abordarem  amb  perspectiva  de  gènere  totes  les  intervencions

urbanístiques prestant especial atenció als espais públics, els mitjans de

transport i els centres esportius i escolars amb l'objectiu d'assegurar-ne un

ús inclusiu.

278. Treballarem  per  afavorir  jornades  laborals  que  permetin  conciliar  de

manera efectiva.

279. Elaborarem campanyes de conscienciació i sensibilització social entorn a

la igualtat de gènere i la diversitat sexual. 

280. Reforçarem el punt lila en les festes patronals i altres esdeveniments d'oci

a la nostra illa per tal de prevenir les agressions sexuals i sexistes.

281. Seguirem  desenvolupant  el  protocol  contra  les  agressions  sexuals  i

sexistes en les festes patronals de Menorca.

282. Continuarem treballant  en  la  dotació  de  recursos i  serveis  per  atendre

dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills amb l'objectiu

d'acompanyar-los durant tot el procés de recuperació.

283. Seguirem fent feina per tal de desenvolupar totes les accions necessàries

amb l'objectiu de donar compliment al pacte d'Estat contra la violència de

gènere, un pacte que implica el treball en xarxa, a través dels instruments

jurídics adequats, amb les comunitats autònomes i les corporacions locals,

per  prevenir  i  combatre  la  violència  contra  les  dones  i  per  millorar

l’assistència integral que des de les institucions se’ls proporciona tant a

elles com als seus fills i filles.

284. Continuarem treballant de manera coordinada amb el Govern i la resta de

consells insulars en matèria d'igualtat i  diversitat,  especialment a través

del programa Reacciona.

285. Elaborarem un pla estratègic que ens ajudi a definir les línies d'actuació

amb  l'objectiu  de  desenvolupar  les  competències  en  igualtat  i  LGTBI

assumides en aquesta legislatura.



286. Col·laborarem  amb  el  Govern  en  el  marc  del  Pla  Autonòmic  contra

l’explotació sexual de dones i filletes.

287. Promourem programes efectius per a la inserció sociolaboral i l'autonomia

econòmica de les dones que pateixen explotació sexual.

288. Destinarem recursos econòmics i humans per a la protecció, l'assistència i

la recuperació emocional i psicològica del col·lectiu i en especial per a les

víctimes de tracta amb finalitat d’explotació sexual.

289. Ens adherirem a la xarxa de municipis abolicionistes lliures de tracta.

290. Crearem  el  Servei  d'Atenció  a  la  Diversitat  LGTBI  amb  serveis

assistencials  i  de  suport  dirigits  a  totes  les  persones  del  col·lectiu,

especialment a les persones transgènere i a totes les que hagin patit o

pateixen qualsevol tipus de discriminació o violència per raó de la seva

orientació  sexual,  identitat  o  expressió  de  gènere,  amb especial  cura  i

atenció als menors i a les seves famílies.

291. Impulsarem la realització de campanyes de sensibilització i d'informació

social sobre la diversitat LGTBI i per a la lluita contra qualsevol tipus de

discriminació i violència l'LGTBIfòbica amb l'objectiu d'aconseguir una illa

més plural, respectuosa i inclusiva.

292. Fomentarem la formació en matèria de prevenció, detecció i assistència a

la diversitat LGTBI i front l'LGTBIfòbia a professionals de tots els àmbits,

en  especial  al  de  l’administració  pública  de serveis  socials,  educació  i

cossos de seguretat.

293. Impulsarem la introducció de continguts específics en l'àmbit educatiu per

a ajudar a visibilitzar i sensibilitzar en la diversitat del col·lectiu LGTBI i de

tipologies de famílies per a la prevenció de l'assetjament escolar i contra

LGTBIfòbia.

294. Crearem una línia d'ajuts específica per a entitats sense afany de lucre

que  treballin  activament  en  la  defensa  dels  drets  de  les  persones  del

col·lectiu LGTBI.



Aquesta passada legislatura, el Govern de les Illes Balears ha aprovat dues lleis

clau per a fomentar la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques:

la Llei del Tercer Sector i la Llei de Consultes. Ara que disposem d’un marc legal

més elaborat, per aconseguir una relació fluida entre càrrecs públics i agents de la

societat civil, proposem: 

295. Augmentar les trobades obertes a la ciutadania de rendició de comptes,

temàtiques i per tot el territori de la nostra illa.

296. Implementar  eines  de  participació  ciutadana  i  del  teixit  associatiu  amb

projectes com els pressuposts Participatius a nivell insular i municipal. 

297. Fomentar  la  creació  i  manteniment  de  les  Agendes  Locals  a  tots  els

municipis de Menorca. Aquests instruments permeten als veïns i veïnes

d’un municipi marcar les prioritats de l’acció de govern. 

298. Impulsar la simplificació dels tràmits administratius que han de complir les

entitats la societat civil  per a: la seva creació i  constitució, la sol·licitud

d’ajuts i la cessió d’espais públics. Un dels objectius de la Llei del Tercer

Sector és facilitar aquesta simplificació dels tràmits administratius. 

299. Seguir  impulsant  la  Constitució  de  grups de treball  temàtics  on puguin

participar les diferents entitats i col·lectius de Menorca. 

300. Per tal de promoure la implicació de tots i en especial de la infància volem

impulsar que més ciutats obtinguin el reconeixement de Ciutats Amigues

de la infància. A Menorca, ara mateix ho són Maó i Ciutadella. I per tal de

liderar-ho impulsar  la  creació  de  consell  de  participació  infantil  d’àmbit

insular. 



Els socialistes basem la nostra política alimentària en el concepte de sobirania 

alimentària com el dret dels menorquins ha definir les nostres pròpies polítiques 

agrícoles, pesqueres, alimentàries i laborals, que siguin sostenibles, socials, 

econòmiques i culturalment apropiades al context menorquí. 

301. reballarem per assegurar que el  sistema de producció alimentària sigui

sostenible  amb el  medi  ambient  alhora que produeix aliments  segurs i

saludables. 

302. Impulsarem els mercats locals diversificats basats en la solidaritat, preus

justos i productes locals. 

303. Motivarem ajudes  per  millorar  les  condicions  socials  i  de  treball  en  el

sistema agrari alimentari. 

Les  noves  formes  de  desigualtat  social  requereixen  d’estratègies  d’intervenció

orientades a promoure un desenvolupament social  inclusiu;  per això treballarem

des d’enfocaments que prioritzin l’apoderament de la ciutadania, el treball en xarxa,

la  solidaritat,  l’autonomia  i  la  prevenció  o  la  participació  de  les  persones  o

col·lectius en les mesures d’inclusió que els afectin. 



Per tant es fa necessari treballar pel disseny d’una política pròpia en matèria de

cooperació a partir d’estratègies que s’adaptin a les capacitats reals i a una visió

pròpia i  consensuada de desenvolupament a  nivell  local  que,  tanmateix,  estigui

alineada amb l’agenda internacional. 

304. Seguirem fent feina per facilitar la integració de qualsevol persona a la

nostra illa i fomentar amb les administracions i entitats socials la integració

social i l’acollida de les persones nouvingudes i l'accés als recursos que

necessitin.  

305. En aquest camí, continuarem reconeixent i  impulsant el paper del Fons

Menorquí de Cooperació com a referent de cooperació, desenvolupament i

sensibilització a l’illa capaç de gestionar els recursos públics destinats a la

cooperació. 

306. El  treball  amb  les  entitats  del  tercer  sector  és  bàsic  en  un  estat  de

benestar  social  com  el  nostre,  per  això,  després  d'haver  recuperat  el

diàleg i la col·laboració entre l'administració i el teixit social, seguirem fent

feina per ampliar les sinèrgies entre ambdós. 

307. Aplicarem  criteris  de  contractació  en  l'àmbit  social  que  ens  permetin

treballar amb aquelles entitats que dediquen els seus esforços a pal·liar

les  situacions  d'injustícia,  vulnerabilitat  i  atenció  social  a  les  quals

l'administració molts cops no arriba. 

308. Impulsarem plans de qualitat per tal analitzar el funcionament del serveis

d’atenció a les persones i  introduir  millores que ens permetin gestionar

amb eficiència, eficàcia i, sobretot, amb la major qualitat possible en pro

dels destinataris de la intervenció social. 

309. Millorarem  la  coordinació  entre  les  diferents  arees  de  l   ́administració

(social,  educativa  i  sanitària),  associacions  i  fundacions  per  suplir  les

necessitats de les persones d’una forma completa i interdisciplinar. 

310. Els socialistes defensem la necessitat de tenir uns ingressos mínims i de

poder  tenir  cobertes  les  necessitats  bàsiques  (subministrament,

alimentació, transport i habitatge), per això farem feina per seguir ampliant



els  perfils  de  la  renda  social  garantida,  així  com  per  oferir

l'acompanyament  social  necessari  a  aquelles  persones  o  nuclis  de

convivència que ho necessitin. 

311. Ens comprometem a seguir treballant per ampliar els recursos de la xarxa

social de la nostra illa des de la creació i l'ampliació de línies d'ajuts o de

nous dispositius assistencials. En aquest camí, atesa la realitat de cada

illa, és necessari seguir apostant per l'aproximació dels recursos a cada

territori  amb  l'objectiu  d'adaptar-nos  millor  a  la  realitat  social  que  ens

envolta. 

312. Fomentarem els ajuts a la recerca i la investigació en l'àmbit social a l'illa

per tal de millorar el coneixement i la innovació. 

313. Amb la voluntat d'ordenar i clarificar els serveis socials que es presten en

l’àmbit  competencial  insular  de  Menorca  i  l’abast  concret  de  cadascun

d’ells,  així  com els  perfils  d’usuaris  potencials  als  quals  van  destinats

aquests  serveis  i  les  prestacions  i  ràtios  professionals  dels  mateixos,

crearem  la  Cartera  de  Serveis  Socials  Insular  del  Consell  Insular  de

Menorca i altres ens públics dependents. 

314. Treballarem per  impulsar  de  manera  conjunta  amb  els  serveis  socials

municipals l'increment dels recursos i els ajuts destinats a persones amb

situació de vulnerabilitat, especialment pel que fa als ajuts d'emergència

social, ampliant-ne els criteris d'accés. 

315. Treballarem de manera coordinada amb el Govern de les Illes Balears, els

ajuntaments i la resta de consell insulars per tal d’impulsar aquells serveis

i centres suprainsulars que permetin atendre de manera especialitzada les

realitats socials que, per nombre de casos i per perfil d’especialització, no

poden rebre una atenció de qualitat a cada illa. 

316. Consolidarem el sistema d’indicadors socials de Menorca iniciat aquesta

legislatura i que ha de servir per conèixer la situació del benestar social a

la nostra illa. 



317. Donarem un impuls a la formació continuada dels professionals de l’àmbit

social per afavorir el seu reciclatge, per tal que disposin de coneixements

d’avantguarda amb l'objectiu que la nostra societat en surti beneficiada. 

318. Ampliarem  els  perfils  professionals  que  treballen  en  l’àmbit  social

incorporant noves figures, com l’integrador social. 

319. Seguirem impulsant programes de promoció de la salut  que afavoreixin

actituds i comportaments saludables per tal de mantenir una bona qualitat

de vida. 

320. Farem que el  Consell  Insular  de  Menorca segueixi  liderant  els  serveis

socials supramunicipals i especialitzats a l'illa de manera coordinada amb

els serveis comunitaris bàsics dels ajuntaments i amb el Govern de les

Illes Balears.



  

UNA ILLA AMB UNA MIRADA JOVE

La política  de joventut  és  una acció  transversal.  Amb això  volem dir  que cada

vegada  que  plantegem  una  política  pública  hem  de  considerar  les  seves

implicacions per a la joventut, un sector poblacional vulnerable. És urgent enfocar

les polítiques de joventut com a transversals si volem que siguin efectives per a fer

possible que els i les joves tinguin més facilitats a l’hora de construir el seu projecte

de vida. En l’actual context, l’habitatge i la inserció laboral suposen dos dels reptes

principals per a l’emancipació dels joves. Des de les institucions hem de treballar

per ajudar als joves amb més dificultats a poder començar aquest projecte de vida,

per així arribar a tenir una societat més cohesionada, eficient i pròspera.

321. El  Consell  Insular  de  Menorca  valorarà  concedir  ajuts  integrals  per  a

l’emancipació juvenil de joves residents a l’illa, amb l’accés a l’habitatge i

la facilitació de l’emprenedoria com a objectius principals. 

322. Establirem  una  política  de  coordinació  amb  els  ajuntaments  que  els

incentivi a localitzar parcel·les que es puguin cedir al Govern de les Illes

Balears per a la construcció d’habitatge públic.

323. Demanarem un canvi de legislació estatal per dotar dels mateixos drets als

inquilins de subarrendats. 

324. Ampliarem el suport al jovent orfe, el qual actualment es queda desprovist

de tot suport habitacional i educatiu al arribar als 18 anys. 

325. Demanarem que l’IBAVI  avali  als/les joves davant  dels  propietaris  dels

habitatges de lloguer per facilitar l’accés. Actualment alguns/es joves no

disposen  d’avals,  o  simplement,  alguns  propietaris  no  volen  llogar

l’habitatge  a  joves  sense  una  garantia  i  “seguretat”  laboral.  Per

contrarestar  aquestes  situacions,  l’IBAVI  podria  fer  d’intermediari  i

gestionar les arribades de les ajudes.



326. Organitzarem,  de  forma  coordinada  amb  els  ajuntaments,  cursos  de

formació en temes d’interès per als joves que no es solen tractar en el

temari de l’educació pública. Alguns temes importants són: les eines per a

la cerca de treball, la formació en perspectiva de gènere, la informació i

conscienciació sobre el consum de drogues, el foment d’un comportament

respectuós amb el medi ambient o l’educació en sexualitat.

327. Impulsarem  el  Consell  de  la  Joventut  de  Menorca,  entitat  que  s’ha

recuperat en el passat mandat i que, en el següent, s’ha d’activar. Ha de

servir com a òrgan aglutinador de totes les entitats juvenils de l’illa perquè

aquestes puguin fer pressió en favor de les polítiques de joventut.

328. Potenciarem i seguirem ampliant el CentreBit, que ha esdevingut un pol

d’atracció per a joves qulificats.

329. Invertirem  en  nous  centres  d’innovació  i  valorarem  diferents  sectors

tecnològics perquè Menorca pugui esdevenir un territori especialitzat en

una  indústria  que  generi  llocs  de  feina  per  a  joves.  Creiem  que  una

indústria  que  Menorca  pot  explotar  és  la  de  les  energies  renovables,

aprofitant  que som un territori  pilot  de la  Unió Europea en la  transició

energètica.

330. Fomentarem el teletreball, creant les condicions necessàries a l’illa perquè

joves treballadors d’empreses establertes a la Península puguin treballar

des de casa.

331. Organitzarem conferències i fires per crear espais que connectin els joves

amb els empleadors. Les relacions espontànies que surgeixen d’aquests

encontres són valuosíssimes a l’hora de trobar feina.

332. Seguirem  amb  el  programa  Joves  Qualificats,  amb  el  qual  el  Consell

Insular  i  els  ajuntaments contracten joves amb estudis  superiors per  a

treballar a les institucions durant un any.

333. Impulsarem un nou programa similar al de Joves Qualificats, però aquest

amb contractes que durin només la temporada d’estiu. Molts estudiants



necessiten treballar durant l’estiu i ho fan en sectors on no poden aportar

el seu coneixement. 

334. Crearem una  borsa  de  treball  online  a  la  web  del  Consell  Insular.  Hi

penjarem  ofertes  de  feina  d’empreses  menorquines  i  facilitarem  el

contacte i les instruccions per a sol·licitar les places en oferta.

335. Fomentarem més sinergies entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i

el  món  empresarial.  Una  bona  iniciativa  seria  fixar  un  conveni  de

col·laboració  entre  la  UIB  d’Alaior  i  el  Centre  Bit  per  tal  d’establir

programes de pràctiques.

336. Tindrem més incidència contra els falsos autònoms a les empreses, que

en gran mesura són joves. Demanarem l’augment de les inspeccions de

treball en aquest sentit. 

337. Unificarem tots els descomptes per joves que ofereix el Consell Insular en

una sola targeta, ja sigui per activitats culturals, d’oci o per al transport

públic.

338. Seguirem  impulsant  iniciatives  com  la  Guia  LGTBI,  que  ajuden  a  la

conscienciació  dels  i  les  joves  sobre  temes  dels  que  poden  sentir-se

vulnerables  en  l’etapa  de  l’adolescència  com la  identitat  de  gènere,  la

identitat sexual, o el consum de drogues.


