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INTRODUCCIÓ
Per primera vegada en la història democràtica de les Illes
Balears, s’està en condicions de repetir una legislatura amb
govern progressista. La legislatura 2015-2019 ha significat
un gir radical a les polítiques socialment regressives que va
imposar la dreta amb el pretext de la crisi econòmica.
Així, s’han pogut desplegar polítiques d’un marcat caràcter
social (llei de la renda social garantida, llei de famílies, llei
d’atenció a la infància i l’adolescència, llei d’habitatge), a la
vegada que s’han posat les bases per a un canvi de model
econòmic (llei de l’impost del turisme sostenible, llei d’indústria,
llei d’agricultura) i s’han afrontat grans reptes que es plantegen
en aquests moments a escala planetària (llei del canvi climàtic,
llei de residus).
Més per Menorca ha estat part activa d’aquestes realitzacions
i vol contribuir a donar impuls a un nou govern de progrés
que pugui continuar aprofundint aquestes polítiques. Més per
Menorca comparteix amb la resta de formacions polítiques que
conformen la majoria parlamentària el compromís amb aquestes
polítiques i amb una sèrie de reivindicacions envers el Govern
central que cal liderar des del Govern de les Illes Balears com
són:
>> La millora del Règim Especial de les Illes Balears, que no
compensa de forma suficient els costos i els greuges vinculats
a la insularitat i a la doble insularitat.
>> La millora del model de finançament autonòmic, de manera
que es reconegui i es compensi adequadament l’esforç fiscal
que fan les Illes Balears i es garanteixin un serveis públics als
ciutadans de les Illes equiparables als que reben de mitjana els
ciutadans de l’Estat.
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>> La solució als problemes de connectivitat que pateixen
específicament les illes menors del nostre arxipèlag, problemes
pels quals existeixen les solucions tècniques oportunes, tan sols
cal finançar-les adequadament.
>> La necessària derogació de l’anomenada Reforma Laboral,
per tal de retornar als treballadors els drets que els han estat
sostrets amb el pretext de la crisi econòmica i que només es
poden restablir refent l’equilibri entre patronal i sindicats en la
negociació col·lectiva.
>> La necessària derogació de la Llei de sostenibilitat i
racionalització de l’administració local, que en aquest moments
és una rèmora per a la correcta prestació de serveis als
ciutadans des del ajuntaments.
>> La reivindicació de la llengua catalana i de la cultura
expressada en català com a un patrimoni col·lectiu de tot
l’Estat que ha de ser objecte de respecte, de protecció, de
desenvolupament i de projecció exterior, a la vegada que s’ha
de garantir a tots els ciutadans de les Illes Balears el dret a
viure plenament en català.
En base a la confluència d’interessos per desplegar les
polítiques socials, econòmiques i culturals que s’han posat en
marxa a la passada legislatura i per reclamar davant de l’Estat
el tracte just que ens correspon, Més per Menorca dóna el seu
vot favorable a la investidura de la Sra. Francina Armengol atès
el seu compromís a donar resposta satisfactòria a les prioritats
programàtiques que es detallen a continuació.
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MESURES PER A LA
INVESTIDURA
#1

Increment anual del pressupost destinat a educació,
amb la fita d’un 10% anual que estarà sotmesa, no obstant,
a l’evolució del ingressos de la CAIB i a l’evolució positiva
del creixement econòmic de les Illes Balears. Aquest
increment té l’objectiu de cobrir, entre d’altres, les
necessitats següents:
- El desplegament del Pacte per a l’Educació dels infants
de 0 a 3 anys i la necessària equitat, signat al Parlament el
20 de març de 2019.
- L’aplicació dels criteris d’assignació de la quota dels
EAP a partir de les dades reals de cada illa corresponents
al curs 2018-2019, de manera que el personal que
correspongui a cada illa pugui estar incorporat a l’inici del
curs 2019-2020.
- L’ampliació del programa TISE de manera que
s’incrementin progressivament els educadors socials als
centres de secundària fins a garantir-ne un a cada centre i
dos als centres més grans.

#2

Elaboració d’una llei de finestreta administrativa única,
que garanteixi la coordinació entre les administracions
de les illes i que inclogui les previsions necessàries per
simplificar els tràmits a particulars i empreses i escurçar
els terminis de tramitació.

#3

Contribuir pressupostàriament a la creació i al
finançament basal d’un centre de recerca en arqueologia
a Menorca que sigui de referència internacional en el seu
àmbit, vinculat a la declaració de la Menorca Talaiòtica
com a Patrimoni Mundial, amb forma jurídica de Fundació
vinculada al Consell Insular de Menorca i adscrit a la UIB
com a institut universitari de recerca.
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#4

Compromís per tal que, d’acord amb el Consell Insular,
el Govern proposi a la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible els projectes que pretengui dur a terme a
Menorca.

#5

Consideració de la ruta Menorca-Barcelona com a
prioritària per a l’establiment d’una OSP. Sol·licitud formal
al Govern de l’estat i gestions conjuntes amb la Comissió
Europea.

#6

Revisar, en el termini d’un any, el Pla de Salut Mental
pel que fa a l’atenció en aquest àmbit per a l’Illa de
Menorca per tal de:
- Afavorir un model més orientat al treball descentralitzat i
més adient per a la rehabilitació dels pacients.
- Impulsar estratègies assistencials comunitàries, la
informatització de tots els recursos de salut mental, la
generació de recursos específics als espais sociosanitaris i
la millora dels allotjaments tutelats.

#7

Dotar Menorca de la infraestructura adequada per
a l’atenció sòcio-sanitària dels joves amb trastorns de
conducta. Mentre no es disposi d’aquesta infraestructura,
concertar places amb els centres de Mallorca o de la
Península que prestin aquesta atenció.

#8

Suport econòmic, similar al dels darrers dos
pressuposts, al projecte Menorca Talaiòtica fins la
consecució de la declaració per part de la UNESCO.

#9

Mesures per rellançar la normalització social de la
llengua catalana amb l’objectiu de promocionar i fomentar
l’ús de la llengua pròpia tant en l’àmbit social com a
l’administració:
- Línia d’ajuda de la CAIB als ajuntaments per a la
contractació de dinamitzadors lingüístics.
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- Assegurar una estructura consolidada d’oferta gratuïta de
formació en català per a persones adultes.
- Revisió de les línies d’ajut als mitjans de comunicació
en català i per a expressions artístiques que facin ús de la
llengua per tal d’incentivar progressivament l’ús del català.
- Creació d’ajudes i incentius a l’empresa privada per
potenciar l’atenció en català.

#10

Instar el Govern de l’Estat a promoure l’oficialitat del
català a la Unió Europea.

#11

Garantir la compatibilitat al 100% de les beques de la
CAIB i els consells insulars per als estudiants que estudien
fora de l’illa. En el cas que no sigui possible, delegar
la competència o encarregar la gestió, amb la dotació
corresponent, als Consells Insulars.

#12

Promoure un acord entre el Govern de les Illes
Balears, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
des Castell per ubicar la residència per a gent gran als
quarters.

#13

Ordenar la revisió immediata de l’autorització
ambiental integrada atorgada a la central tèrmica de Maó.

#14

Eliminació de la combustió de fuel i la incorporació
del gas natural com a combustible principal a la central
tèrmica de Maó, com a resultat de l’impuls de les mesures
de transició adequades adoptades en col·laboració de
l’Administració General de l’Estat i de l’operador del
sistema, dins d’aquesta legislatura.

#15

Compromís a donar suport des del Govern a la
proposta de llei de reserva de la biosfera que aprovi el
Consell de Menorca.

#16

Contribució a l’Agència Menorca Reserva de la
Biosfera fins que no estigui aprovada la llei de reserva de la
biosfera.
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#17

Convocar la Comissió Mixta de Transferències
Govern-Consells Insulars en el termini màxim d’un any per
tal d’avaluar el traspàs al Consell Insular de Menorca, i a
la resta de consells, si escau, de la gestió dels recursos
hídrics, amb tots els informes jurídics, econòmics i tècnics
necessaris.

#18

Suport del Govern a la modificació de la Llei
d’Avaluació Ambiental per tal que les funcions de la
Comissió Balear de Medi Ambient puguin ser assumides
per comissions insulars.

#19

S’estableix un mecanisme per negociar el suport
de Més per Menorca als diversos pressupostos de la
legislatura. El Govern negociarà anualment amb Més
per Menorca l’avantprojecte de Pressuposts, de manera
que Més per Menorca pugui formular les propostes per
incorporar al Pressupost i, en cas d’acord global de suport
als Pressuposts, es decidirà quines propostes s’incorporen
al projecte i quines es formulen com a esmenes parcials.

#20

Amb la voluntat que aquest acord pugui tenir
continuïtat al llarg de la legislatura i amb l’objectiu de
fer un seguiment dels compromisos assolits, es crearà
una comissió de coordinació i seguiment que es reunirà
periòdicament per comprovar el compliment dels punts
adoptats i, si escau, acordar-ne de nous.
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