DISCURS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MENORCA, SUSANA
MONA, AL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2021
Celebrem avui aquest primer Ple de Debat de Política General de la present legislatura per
tractar, dialogar i debatre en constructiu sobre l'acció del Consell Insular de Menorca, fent
balanç i retrent comptes de la tasca duta a terme per l’equip de govern que presidesc.
Em permetin que comenci aquest discurs amb unes paraules a tots els membres que
conformen l'Equip de Govern que presideix format pels grups PSOE Menorca, UnidesPodem i
Més per Menorca. Gràcies a tots i totes per la vostra dedicació i responsabilitat. Així com
també les meves paraules de reconeixement als companys i companyes de l’oposició que com
a responsables polítics que representen una part important de la ciutadania menorquina,
formen part, i així ha de continuar sent, de la construcció de la Menorca que totes i tots volem.
En el diàleg i la confrontació de postures, sempre amb respecte i cooperació, tenim les nostre
eines per treballar, com venim fent fins ara i així ha de continuar sent, pel bé comú de la nostra
illa i la seva gent.
Tot en un context de màxima excepcionalitat i dificultat amb motiu de la crisi sanitària mundial
per la propagació i contagi de la COVID-19 que ha provocat una crisi socioeconòmica sense
precedents en els darrers cent anys. Un context complicat que, però, superarem des de
Menorca com hem sabut fer sempre, treballant junts i juntes, i del que sortirem reforçats per
encarar el futur i mirar de dibuixar junts la Menorca del 2030, projecte que, per força, ha de
ser compartit i la responsabilitat de tots els integrants de la corporació, més enllà de punts de
vista i opinions diferents, és cabdal per prioritzar el diàleg i arribar a acords amb la voluntat
de complir el nostre deure i els nostre compromís amb els menorquins i les menorquines.
Fa uns dies es complia un any des que es va decretar l’estat d’alarma al nostre país després
que una setmana abans es notifiqués el primer cas de COVID19 a Menorca. 365 dies des que
una pandemia mundial va truncar, sense avisar, la normalitat a les nostres vides i va paralitzar
el món sencer, sense excepcions.
Un any on ha regnat la incertesa i la lluita a contracorrent per sobreviure a aquesta dura,
durísima situació, i que ha sacsejat tots els ciments que sustenten a la nostra societat.
Sobretot, la vessant social i econòmica.
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Tot i seguir immerses i immersos en aquesta excepcional situació, vull reconèixer, de nou, la
magnífica professionalitat dels professionals dels serveis essencials i sanitaris, i a la unió de
tota una societat que ha estat capaç de caminar endavant amb convicció i esperança.
Com a Presidenta del Consell Insular de Menorca, i en nom de tota la corporació, reiterar el
més sincer i profund agraïment i reconeixement (no ens podem cansar de fer-ho) per a tanta
gent: sanitaris, mestres, treballadors i treballadores públics i privats de tants àmbits i sectors…
D’agraïment per la seva professionalitat i esforç, per la seva capacitat de renúncia i per la seva
generositat.
I, és clar, unes paraules de record i companyia per a totes aquelles persones que han perdut
un familiar o un amic a causa dels estralls de la pandèmia… I per a totes aquelles que ara estan
patint les dures conseqüències del rebrot en la seva salut, en la seva vida i els seus hàbits.
Tant de dolor i tants de sacrificis, de tanta gent (deia), ens exigeixen que donem, cadascú de
noltros, tot el millor que tenim. Ens reclamen, a totes i de tots, des del primer moment, rigor
i respecte, feina i col·laboració, unitat i generositat.
Ningú, cap territori, cap país, no estava prou preparat. Ningú no va preveure ni la gravetat ni
la contundència de la pandèmia. Com ningú no va preveure la duresa dels rebrots. Des de la
prioritat màxima de salvar el màxim nombre de vides possible sense destruir el nervi vital de
l’economia, cap solució no s’ha demostrat prou encertada.
Som conscient que moltes de les mesures que les autoritats sanitàries han pres, afecten de
manera molt significativa a la vida de cada dia de moltes persones, als seus hàbits i en la seva
feina. I a l’economia de moltes famílies, també.
Som conscient de la dificultat de la situació. Però les mesures preses són necessàries. Es tracta
de garantir que puguem superar (com de fet estem fent) aquesta pandèmia com més prest
millor. En benefici de la nostra economia i sobretot de la salut.
És responsabilitat de totes i de tots, el seguir essent responsables.
Primer, la salut. Però també l’economia.
Per aquest Equip de Govern la nostra principal preocupació i ocupació és trobar i donar solució
davant la gran dificultat que viuen els menorquins i les menorquines.
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Perquè des de les administracions (el Consell primer que ningú) hem de fer, com estem fent
des del primer dia, tots els esforços possibles perquè la nostra economia mantengui tant de
muscle com sigui possible.
Mai farem prou, segurament, però conscients d’aquesta realitat, des del Consell Insular de
Menorca vam posar en marxa a l’inici de la pandèmia el Pla Menorca Covid-19 així com la
reestructuració i disseny pressupostaris de la institució per tal de redirigir els fons econòmics
propis necessaris i aprovar mesures extraordinàries temporals adients de resposta a
necessitats sorgides a causa de la pandèmia. Tot amb l’objectiu de garantir el ple
funcionament de l'administració pública i donar resposta a les necessitats i les urgències tant
de la ciutadania menorquina com del teixit socioeconòmic menorquí.
Un Pla que ha comptat, des del primer dia, amb mesures de xoc, per donar resposta a les
urgències i necessitats excepcionals, i mesures d’impuls per seguir reactivant l’economia de
Menorca i mantenir una societat més cohesionada i fer possible l’acompanyament necessari
per tal de donar resposta a les noves demandes i necessitats originades per la crisi sanitària.
Dues fases del Pla amb un total de és de 30 milions, entre inversió feta durant 2020 i
pressupostada pel 2021, des de l’inici de la pandèmia. I un Pacte d’Illa que ha de permetre
redefinir el nostre model de futur d’acord amb la nova realitat originada per aquesta
pandèmia, creant, d’una situació de crisi, una oportunitat per a l’establiment i el reforç de
l’estat del benestar i el desenvolupament diversificat i sostenible de la nostra economia. Tot
en el marc d’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de
Nacions Unides.
Tot per una lluita conjunta que ha estat exemplar i que ha demostrat que, si bé encara no hem
guanyat la guerra, hem estat capaços de superar, juntes i junts, tres batalles. Tres onades molt
complicades per a tants autònoms, comerços i empreses.
Tres onades que, injustament, s’han enduit a milers de vides de persones innocents i també
dels seus familiars i estimats més propers. Unes vides que sempre tindrem en el nostre record
i que mai no oblidarem.
Però superarem aquesta crisi junts i juntes. Perquè, com ja he dit altres vegades, Menorca és
una illa que es sap petita però que té la seva major fortalesa en la seva unió.
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Per aquest Equip de Govern, la nostra acció i projecte polític, iniciat al 2015 i que seguim
desplegant, té com fonament la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Un projecte que
parla de persones posant al capdavant el benestar present i futur de la gent com a prioritat
màxima com a base de la Menorca del present i amb la mirada posada en el futur. En el futur
de totes i tots. Un present i futur que veu d'un passat al qual moltes generacions van fer
possible que puguem gaudir de l'illa equilibrada que tenim.
Així també com institució continuem la nostra tasca de fer realitat el nostre projecte polític de
present i de futur.
I sempre des del treball compartit i col·laboratiu amb totes les administracions, especialment
els ajuntaments de l'illa i el Govern de les Illes Balears, així com entitats, empreses i ciutadania
per tal de gestionar Menorca amb adequació a la seva realitat i singularitat per garantir el seu
progrés.
Així, estem transformant la Cooperació Local en un element vertebrador de les sinergies entre
ajuntaments i el Consell Insular, afiançant aquesta institució com a element cohesionador de
les polítiques públiques i que a través dels diferents PICS dóna suport per emprendre grans
accions transformadores en tots els municipis. La Junta de Batles seguirà sent, tal com s'ha
constatat especialment en aquests temps de pandèmia, com espai de coordinació i diàleg
central per donar una resposta coherent i justa per a tota la ciutadania menorquina. La
cooperació i coordinació segueixen sent essencials per acabar de modelar aquesta institució.
I des del suport tècnic als ajuntaments quan necessiten, considerant com un àmbit a debatre
la concertació de certs serveis i/o procediments, tal com està avançant la recaptació, que
poden ser compartits i permetre millorar eficiència i eficàcia superant els límits municipals per
passar a ser participats entre els ajuntaments i l'ajuntament d'aquests com és el Consell
Insular.
Les persones han estat des del primer dia l’eix transversal de totes les nostres polítiques amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de la nostra societat, que volem més
feminista, cohesionada, inclusiva, amb igualtat de tracte i respectuosa amb la diversitat social.
Amb plena convicció, des del primer moment les polítiques de Benestar Social hem comptat
amb més recursos, arribant a tenir en aquest 2021 els pressupostos més socials de la història
per tal de seguir desenvolupant polítiques socials en benefici de la ciutadania i especialment
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dels col·lectius més vulnerables, una vulnerabilitat que s’ha vist agreujada arran de la
pandèmia i que, per tant, més que mai requereix del suport de la nostra institució.
L’atenció a la nostres persones majors, la salut i el benestar de les quals han estat sempre una
prioritat i seguim treballant perquè vegin garantida la seva qualitat de vida i benestar. Així les
persones majors que viuen a casa han vist reforçada la seva atenció, amb més eines per ajudes
tècniques i tractaments sociosanitaris per majors i discapacitats, nou servei de teleassistència
que ha posat en marxa també la teleassistència avançada amb nous serveis i que ha fet gratuit,
no només per a majors de 80 anys com era fins llavors, per a tots ells aquest servei bàsic. Tot
això per tal de garantir que puguin seguir vivint a casa seva amb seguretat i amb les necessitats
bàsiques cobertes.
El servei d'atenció a persones majors ha de comprendre una adequada estructura d'atenció
domiciliària amb la finalitat de permetre el manteniment en l'entorn habitual mentre la salut
així ho permeti i, alhora, disposar de recursos especialitzats per a atendre aquelles persones
amb alts nivells de dependència que arribat el moment, i malgrat una adequada atenció
domiciliària, ja no poden romandre en els seus domicilis.
Això suposa un repte per a les administracions que tenim en gestió, amb projectes importants
de benestar social per a donar sortida a les necessitats presents i futures de la ciutadania, tant
des d'un punt de vista d'atenció i assistencial. Una de les línies de treball més importants que
mantenim és l'aposta per l'augmentar la xarxa de centres públics assistencials per a gent gran,
en part amb l'adaptació i reconversió dels serveis residencials i la recuperació d'edificis
emblemàtics i en desús, així com paral·lelament en l'impuls a un projecte d'atenció integral
en el domicili per a poder atendre aquest col·lectiu arribat el moment de no poder continuar
en el seu domicili i entorn habituals.
Seguim treballant també de la mà del govern de les illes i de tots els municipis en la construcció
de la residència als quarters de santiago, els quarters d’es castell, l’ampliació de Ciutadella i
Sant Luis. També amb les propostes des Migjorn i Alaior.
No cal oblidar tampoc la continuïtat de les obres de rehabilitació de l’antic hospital Verge del
Toro per a reconvertir-lo en un centre sociosanitari que ajudi a millorar l’atenció de mitja
estada i d’aquelles persones amb malalties cròniques per part del Servei de Salut.
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Hem reforçat la tasca de la Fundació per a Persones amb Discapacitat i mantingut tots els llocs
de treball que a través dels centres especials d’ocupació que fa que persones amb discapacitat
s’insereixin al mercat laboral.
Hem reforçat els ajuts d’emergència social gestionats pels ajuntament de l’illa I enfortit tant
els Serveis Socials Comunitaris Bàsics com els Equips Municipals d’Intervenció Familiar, que
constitueixen la primera porta d’accés dels ciutadans en situació de vulnerabilitat de la nostra
illa, I hem impulsat, en el marc del Pla de Suport a la Familia, el programa d’ajut alimentari per
tal d’arribar a totes les famílies en situació de vulnerabilitat i garantir que les seves necessitat
bàsiques siguin ateses.
L'Ingrés Mínim Vital és una fita història en la protecció social al nostre país. Una prestació que
ha de permetre ajudar a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen
soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics
per cobrir les seves necessitats bàsiques. Garantint un nivell mínim de renda als que es trobin
en situació de vulnerabilitat econòmica per una millora real d'oportunitats d'inclusió social i
laboral de les persones beneficiàries.
Aquest ingrés junt amb renda social garantida, per desgràcia no estan arribant amb la rapidesa
necessària a moltes famílies. Pel que des del Consell treballem en la creació d’una prestació
de caràcter periòdic que permeti cobrir amb agilitat les necessitats bàsiques de la ciutadania.
Pel que fa al Servei d’Igualtat i Diversitat, enguany es posaran en marxa dos dispositius
intermedis per tal que les dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills puguin
dur a terme el seu itinerari integral, es tracta de la darrera passa en el procés de recuperació
per arribar a l’autonomia plena.
Així mateix, la licitació del nou servei d’assistència jurídica, permetrà la posada en
funcionament del Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI, que comptarà amb personal
qualificat per tal d’oferir una atenció tan en l’àmbit social com psicològic i jurídic.
A més a més el Servei d’Infància i Família, l’oficina d’atenció a la immigració, el servei assessor
de la dona i el servei integral d’atenció LGTBI s’han traslladat a la nova seu per tal de comptar
amb unes dependències que permetin millorar l’atenció.
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I seguim treballant de manera prioritària en la recerca de famílies acollidores. A més de
redefinir la relació amb els equips municipals d’intervenció familiar per tal de treballar
preventivament i evitar la doble victimització.
Una dels factors que fan de Menorca una illa viva, rica i diversa és el seu teixit d’entitats del
tercer sector. En aquest àmbit el Voluntariat, un cop tenim un Pla Insular propi hem de seguir
el camí per enfortir les associacions i entitats que estan impulsades i mantingudes pel
voluntariat per a que gaudeixin de l'autonomia per seguir beneficiant amb les actuacions al
conjunt de la societat i hem d'intentar recuperar el concepte d'ajuda mútua com a eix central
en les polítiques públiques d'aquest àmbit.
I, precisament, perquè ningú quedi enrere seguirem treballant en Cooperació Internacional.
Perquè no hi ha d’haver, no pot haver-hi, discriminacions de cap mena quan parlem del
benestar de les persones. Així, en l’àmbit de la cooperació internacional i al desenvolupament
despleguem el compromís d’aquest Consell insular i dels vuit ajuntaments per incrementar les
aportacions institucionals a la cooperació fins arribar al 0,7%, la qual com a Consell Insular ja
complim.
L’educació i la cultura són les bases per al desenvolupament i progrés de la nostra societat. La
irrupció de la pandèmia va obligar a redefinir els objectius, prioritzant l’atenció a les
necessitats sobrevingudes. Tot i així, s’ha procurat que les urgències conjunturals no
comportessin la renúncia al compliment dels objectius estratègics fixats per aquesta etapa de
quatre anys.
El maig de 2020 es va posar en marxa un programa de Rescat Cultural amb l’objectiu de mitigar
els estralls de la pandèmia provocats en el sector cultural de Menorca. S’ha posat especial
èmfasi en la contractació local directa i la coordinació amb els vuit ajuntaments, amb accions
diferenciades per al sector musical i de les arts escèniques, llibreters, sector del patrimoni
cultural i de les arts visuals i audiovisuals. El bon resultat obtingut ha dut el departament a
repetir enguany la fórmula.
Des de Cultura i Patrimoni dediquem tots els esforços en el disseny I'execució d'accions
conjuntes per mantenir viva la cultura de la nostra illa en uns moments molt difícils. Exemples
d’açò van ser l’organització del Sant Jordi a Redossa, l’Arxiu del Confinament i la ferma aposta
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de la Xarxa de Biblioteques de Menorca amb el programa Biblioconfinats i, més endavant,
amb el préstec a domicili.
Es mantenen les línies habituals de convocatòries de suport al sector com el programa Música
i Teatre, ajustades o adaptades a les circumstàncies excepcionals del moment.
El passat Nadal es va llançar la campanya #RegalaCultura per impulsar el consum
d’experiències culturals. Arts escèniques, música, patrimoni històric, arts visuals i audiovisuals
o la lectura van ser els protagonistes d’una campanya amb la qual retornar al sector cultural
tot el seu compromís durant la pandèmia. Una crida a la societat menorquina per difondre el
missatge que la cultura és i sempre serà segura.
S’ha posat en marxa una exitosa campanya de difusió del patrimoni cultural immaterial de
Menorca, a través de càpsules de vídeo temàtiques i dedicades als oficis artesans de l’illa.
El projecte Menorca Talaiòtica ha continuat essent el motor de les polítiques en matèria de
Patrimoni HIstòric. Des de novembre de 2020 Menorca Talaiòtica ja és oficialment candidata
espanyola a Patrimoni Mundial de la Unesco per a l’any 2022. A finals de gener d’enguany el
nou expedient va ser lliurat al Centre de Patrimoni Mundial de la Unesco, i ja s’està treballant
en el desplegament de les accions previstes al Pla de Gestió de la Menorca Talaiòtica. D’altra
banda, el Pla de Comunicació donarà un nou impuls a la difusió de la candidatura fins a la seva
presentació davant la Unesco el juliol de 2022.
En matèria educativa seguim impulsant l'etapa educativa 0-3 anys, amb un especial suport
davant els efectes de la pandèmia, per garantir l’equitat en l’accés de les famílies i s’ha
aconseguit tenir un document marc per a la unificació del sistema de bonificacions a tota la
illa. També seguim incrementant la partida pressupostària i s’han fet millores a la convocatòria
de beques per estudis fora de Menorca, millorant la resposta a les necessitats de les famílies
amb més dificultats econòmiques.
I hem continuat fomentant I enfortint les polítiques de Joventut, perquè els joves són els
nostre futur. Així, s’ha treballat per promoure la participació activa de les persones joves,
posant en marxa l’espai de participació “Fòrum Menorca Illa Jove”, en el qual les persones
joves poden fer arribar les seves preocupacions, suggeriments i propostes en matèria de
polítiques de joventut.
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Al mateix temps, a partir de les dades obtingudes en l’enquesta que van respondre més de
1.500 joves, el 2020 es va treure una convocatòria d’ajuts amb l’objectiu principal d'ajudar els
joves a iniciar el seu projecte de vida, i ajudar-los en les despeses que es poden generar per
les activitats en el seu temps lliure.
En una altra direcció, des de Joventut s’ha treballat per promoure un tipus d’oci educatiu, amb
accions com el projecte d’aprenentatge-servei “Un estiu per créixer” que, a part d’oferir
coneixements i experiències als joves, permet que els joves també puguin aportar el seu
temps a la comunitat.
El benestar social de les persones és entès per aquest equip de govern de manera totalment
transversal, compartirà tothom que, la salut és vida i per aquest motiu l'activitat física I l'esport
és fonamental. Així, hem seguit treballant per la promoció de l’activitat física i esport en edat
escolar, potenciant el procés de formació esportiva en un marc educatiu, a través del
programa Integrasport. Hem augmentat l’aportació a federacions i clubs esportius que
treballen en la formació esportiva; hem duplicat les ajudes per a famílies amb dificultats
socioeconòmiques en les activitats esportives dels seus fills; I hem seguit apostant per la
promoció de l’activitat física i salut posant en marxa el programa Menorca Borina que inclou
totes les iniciatives i projectes de promoció de l’activitat física i salut dels diferents sectors de
la societat com: gent gran, persones amb qualque tipus de patologia, etc.
Una societat cohesionada i inclusiva també ha de garantir que l’accés a l’habitatge sigui un
dret per a tothom.
L'habitatge social ja era una prioritat per aquest govern de coalició, i de manera
complementaria amb la construcció d'HPO en règim de lloguer per part de l'IBAVI, seguirem
buscant polítiques d'habitatge que incideixen de forma estratègica en la cobertura d'aquest
dret que hauria de ser fonamental i allunyat del tot de la concepció com un bé de mercat com
qualsevol altre. Sense un sostre per a tothom no es poden tenir les necessitats bàsiques
cobertes. El lloguer ètic, el centre de baixa exigència o el housing first seran altres potes per
completar una política pública d'habitatge que ens ajudi a enfortir l'estat de benestar a la
nostra illa.
I, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i l’IBAVI com a institucions competents i
amb els ajuntaments, continuem fomentant la cessió d’ús de sòl públic per a augmentar la
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construcció de noves promocions d’habitatge públic i la seva posada a disposició de qui més
ho necessita.
I perquè primer és la gent, si l’habitatge ha estat i és un problema per a molts ciutadans, la
manca de treball ha estat i segueix essent, especialment en moments com els que vivim de
pandèmia, de vital importància.
En termes d'ocupació i formació per a la inserció laboral seguim impulsant les polítiques
actives d'ocupació i formació en col·laboració amb el SOIB i el Govern de les Illes Balears,
especialment als col·lectius més vulnerables i amb especials dificultats d’inserció en el mercat
de treball. Així, seguim impulsant la orientació i la tutorització per a l’autoocupació i amb nous
programes d’ocupació per impulsar i fomentar l’emprenedoria, la formació i la inserció
laboral.
Sabem, no obstant que, l’ocupació va lligada, sense dubte, a la dinamització i projecció de la
nostra economia, una economia que es veu durament colpejada amb motiu de la crisi
socioeconòmica generada pels efectes de pandèmia.
Les polítiques econòmiques han esdevingut més estratègiques que mai per, per una banda,
donar resposta a totes les necessitat i problemàtiques surgides a la vegada que, per altra,
dissenyar e impulsar el camí de superació i reactivació en l'era post-pandèmia.
Defensam els valors que han fet de Menorca un lloc únic, tant en gestió territorial, com en
diversificació econòmica. Així ho demostren les dades, Menorca és l’illa més protegida, l’illa
amb una major distribució del sectors productius, a l’hora que l’illa amb manco desigualtat. I
ho volem seguir sent.
Si volem continuar sent un territori únic, hem de seguir treballant en la línia de la preservació
territorial i amb la conjunció d’un desenvolupament sostenible, amb la innovació i el
coneixement com a eixos transversals per als propers anys.
Volem per Menorca un sector primari fort i dinàmic, un sector industrial innovador i capaç de
traspassar fronteres a l'època de la digitalització, un sector serveis diferenciat d’altres destins
que aporti diferenciació i especialització en tota la seva cadena de valor, i com no, uns sectors
quaternaris i quinaris que dinamitzin de manera transversal totes les necessitats econòmiques
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i socials de la nostra Illa, amb projectes i iniciatives amb una clara vocació social i de
responsabilitat comunitaria.
Hem planificat polítiques subsidiaries i d’ajut als sectors més afectats, però també iniciatives
que promouen un desenvolupament sostenible de l'economia, factor clau per la diferenciació
i lideratge de Menorca com a territori.
Així, hem reestructurat el pressupost del Consell Insular de Menorca per crear un Pla de Xoc
per ajudar als sectors més afectats per la pandèmia a pal.liar els efectes derivats de la mateixa,
creant una convocatòria d’ajuts d’emergència pels diferents sectors productius (sector
primari, teixit empresarial, sector turístic i quart sector) i per crear línies d'ajut al comerç
conjuntament amb els diferents ajuntaments de Menorca.
En el pressupost d’aquest any 2021 hem previst 2 milions d’euros en un Fons de contingència
COVID dels qual 1.125.000 € juntament amb un conveni amb el Govern Balear per la mateixa
quantitat, ha pogut suposar la convocatòria d’ajuts a la restauració de 2.250.000 € ( ajuts de
1.500 € mensuals durant el primer trimestre d’aquest 2021 ) També preveim un conveni amb
els 8 Ajuntaments de l’illa per valor de 837.000€, per ajudar a pal.liar la baixada d’ingressos
degut a la pandemia, als diferents sectors econòmics de Menorca.
Aquest any posem el focus en el teixit associatiu i empresarial, perquè junts puguem sortir
d’aquesta situació més forts i més preparats pel futur immediat que se'ns presenta. Per tant,
augmenten significativament els recursos destinats al teixit empresarial per poder aplicar
iniciatives i engegar nous projectes d’inversió en línia de la Menorca que volem, així doncs
tripliquem el pressupost destinat al suport del teixit empresarial de Menorca fins arribar a 1
milió d’euros.
Tot mantenint els ajuts a les entitats, col.lectius i cooperatives que gestionen projectes de
promoció i suport als productes i serveis madeinmenorca. Ara, més que mai, hem d’impulsar
l’economia generada a través del saber fer menorquí.
Impulsem la nostra gastronomia, una de les senyes d'identitat menorquina, amb la Declaració
com a Regió Gastronòmica Europea com a bandera. Així, hem llançat OLIAGUA, una revista
digital interactiva molt visual e innovadora per mostrar Menorca a través de la gastronomia,
feta en 3 idiomes i per dispositius mòbils i tauletes la qual cosa permet arribar més enllà del
públic local que és l’objectiu principal per incentivar la nostra economia.
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Com a Regió Gastronòmica Europea, i com a territori turísticament sostenible, se'ns obren una
quantitat d’oportunitats, que ben gestionades i planificades, poden suposar un abans i un
després en la manera de viure i veure, els sectors econòmics de l’illa. Un dels nostres objectius
és treball per establir sinergies entre el sector primari, sector industrial i turístic per Menorca
sigui un territori ric i divers amb oportunitats laborals i socials per a tothom.
Estem desenvolupant una agenda per la reactivació del comerç a Menorca 2025. Aquest
projecte pretén contribuir a la definició d’un pla de treball amb visió estratègica de cara a la
dinamització de l’activitat comercial de Menorca, de manera que esdevingui un instrument
que ajudi a definir les línies estratègiques, així com els programes i les accions específiques a
implementar al llarg dels propers anys.
El sector primari de Menorca és un dels pilars essencials que sustenten l’economia
menorquina i forma part del nostre full de ruta el seu impuls i enfortiment, especialment en
moments com els actuals, juntament amb l’Associació Leader Illa de Menorca.
Així, hem impulsat iniciatives històriques com la signatura d'un conveni de col·laboració amb
les principals indústries làcties transformadores per oferir una sortida a la llet produïda,
transformant-la en productes diferents al formatge i cercant noves vies de comercialització.
Hem dotat del pressupost més alt de la història d'aquesta institució el Contracte Agrari
Reserva Biosfera i col·laborem amb els escorxadors de Maó i Ciutadella amb el suport
econòmic d'aquesta institució que per primera vegada en el manteniment i modernització
d’aquestes instal·lacions. I aquest any també es faran realitat dues peticions històriques de
disposar d’un espai per operar animals amb totes les garanties sanitàries i un obrador
compartit per els petits productors i productores, accions que seran una realitat gràcies a la
col.laboració inestimable de l’associació Leader Menorca.
Aquest any 2021 també presentarem de la mà del Leader Menorca l'estratègia agrària de
Menorca. Aquest document, àmpliament participat, és el punt de partida per posicionar la
figura de la pagesia en el centre de l’activitat agrària a través de la diversificació agrària, tot
amb l’objectiu comú d’avançar cap a un canvi de model agrari sostenible i respectuós amb un
equilibri ambiental, econòmic i social d’acord amb els principis de la Reserva de Biosfera.
El suport a l’artesania que el 2021 compte amb nous segells distintius per reconèixer la
qualitat i el valor afegit a aquesta activitat, a més propostes de gestió i promoció. L’agenda
12

urbana de comerç, que marcarà el full de ruta per tal de revitalitzar el comerç de proximitat
als municipis, el pla agrari 20/30 o noves propostes innovadores made in menorca o la revista
digital OLIAGUA serviran per donar a conèixer i promocionar tot el que fem a Menorca i poder
ajudar als productors i productores a guanyar competitivitat i presència als mercats locals,
nacionals i internacionals.
La situació actual es caracteritza per una gran incertesa, complexitat i dificultat però també
de reptes i oportunitats, atès que estem davant un nou període o cicle econòmic que ens
permet enfortir el model menorquí i impulsar noves iniciatives.
La crisi sanitària i socioeconòmica que estem vivint ha constatat la importància de seguir de
l’impuls de la innovació i la tecnologia. Així, impulsarem el projecte Smart Island per, des d'una
política transversal i amb tots els ajuntaments, ajudar a gestionar i controlar millor el territori,
els ecosistemes i la pressió que fem els humans sobre aquests. I només invertint en educació
i en R+D+I podrem canviar el nostre model productiu, continuem treballant amb el Govern de
les Illes Balears perquè el Centre Bit esdevingui un pol d'atracció i potenciació del talent
conjuntament amb les empreses i la universitat. Tot sense perdre de vista la importància de
seguir donant suport al nostre petit comerç local i de proximitat a través de la tecnologia amb
l’objectiu de poder arribar a tothom. Per aquest motiu continuarem donant suport a
iniciatives locals com la plataforma de venta en línia Xuroa.
Tot tenint molt present que quan parlem de dinamització i projecció de la nostra economia el
turisme juga un paper estratègic.
I en aquesta línia entenem el turisme com un dels principals actius econòmics de la nostra illa
en el present i en el futur.
A dia d’avui el turisme és el motor econòmic de Menorca i ha estat un dels sectors més
afectats per la pandèmia.
La reconstrucció del sector turístic ofereix una oportunitat per a transformar I reconstruir el
sector a través de la innovació, la digitalització, la sostenibilitat I les sinergies entre sector
públic I privat. La restricció de la mobilitat així com les mesures sanitàries adoptades pels
diferents països I la pèrdua de confiança per part dels viatgers ha coincidit amb una creixent
conscienciació social sobre la sostenibilitat del model turístic, i possiblement naixerà una
sensibilitat major sobre la necessitat de canviar la manera de com viatgem.
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Davant l’exigència de continuar avançant en la consolidació de Menorca com a destinació
turística diferenciada i competitiva, hem d’apostar per una destinació basada en la
sostenibilitat I fonamentada en dos pilars bàsics, la condició de Reserva de Biosfera i el turisme
responsable i sostenible.
Si el 2019 havia estat un any excepcional en quant a arribada de turistes i de despesa en la
destinació, el 2021 ha significat un abans i un després. En aquests moments tornem a
prioritzar fites que ja s’havien aconseguit superar i que ara mateix són els principals objectius
com la recuperació de les rutes aèries amb els principals mercats emissors.
Per fer front als moments difícils que està vivint el sector turístic, el Consell Insular de Menorca
tenim el pressupost més alt de la història Promoció turística.
La part més important dels recursos i esforços anirà destinada a aconseguir una connectivitat
aèria i marítima que pugui garantir amb seguretat l’arribada de turistes nacionals i
internacionals. La situació actual requereix tancar aliances entre destinacions amb objectius
comuns que no posin en perill la salut de les persones i així ho lluitarem amb l’ajuda del sector.
La promoció i comunicació també són uns dels eixos cabdals. Davant la situació de paralització
generalitzada de la indústria turística hem de destacar davant les destinacions competidores
amb un missatge que transmeti seguretat, oferint tot allò que cerca el turista; natura, sol, mar,
els plaers d’una bona gastronomia, cultura, història...
També volem seguir consolidant els productes turístics que oferim com a destinació
modernitzant infraestructures i utilitzant mitjans audiovisuals per promocionar la destinació
dins contextos diferents com poden ser filmacions cinematogràfiques o sèries televisives, per
aquest motiu apostarem per dotar de contingut el producte Film Commission com a via de
promoció turística.
Per altre costat treballem per posicionar Menorca en àmbits que som referents i que ens han
merescut aconseguit distincions com a Regió Gastronòmica Europea, destinació Starlight,
Destinació Turística Intel·ligent, així com a espai per projectes digitals pilots i presentant
projectes a nivell EU dins l’àmbit de la sostenibilitat, accessibilitat, digitalització i
modernització.
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Per tal de poder avançar en el model turístic que volem, basat en la condició de Reserva de
Biosfera i en el turisme responsable i sostenible, el passat mes de desembre es va aprovar el
Pla de Sostenibilitat Turística amb l’inici de l’execució del pla de sostenibilitat turística
“Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2”. Es tracta d’un conveni suscrit entre la
Secretaria d’Estat de Turisme, l’Agència d’Estratègia Turística de Balears (AETIB) i el CIM, dotat
d’un pressupost de 2,98 milions d’euros, que pretén millorar el destí turístic amb la finalitat
d’augmentar i millorar la seva sostenibilitat, desenvolupant projectes en el marc de la
designació de l’illa com a destinació turística posicionant-la i creant productes turístics
relacionats amb les rutes terrestres, marítimes, l’observació del cel, la gastronomia i la
Menorca Talaiòtica.
En aquesta mateixa línia, estem posant en marxa el procediment per inscriure la figura de les
agroestades, com a activitat complementària a l’activitat agrària prevista a l’article 97 de la
Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, d’acord amb la disposició transitòria
primera prevista a l’esmentada llei, mentre no s’hagi aprovat definitivament el PTI, mitjançant
la presentació de declaració responsable d’inici d’activitat a presentar davant el servei
d’Ordenació Turística del CIM.
Per altra banda, un dels objectius claus marcats en matèria turística també és continuar amb
el Pla de Modernització de les zones Turístiques de Menorca. Aquest projecte va néixer amb
la voluntat de millorar les urbanitzacions turístiques, com a focus del desenvolupament de
l’activitat turística, per convertir-les en espais més atractius, accessibles, sostenibles i dotats
d’infraestructures amb els serveis necessaris per satisfer les demandes del turisme actual. La
passada legislatura es va elaborar una diagnosi de necessitats de les zones turístiques i és
d’acord amb aquesta diagnosi que s’estan elaborant els projectes que s’han de presentar a
fons europeus, inclosos dins el Pla de recuperació per a la reactivació, transformació i
resiliència econòmica per combatre els efectes provocats per la pandèmia de coronavirus, que
permetran el finançament d’inversions de transformació sostenible en aquestes zones.
Seguim executant la inversió dels 1,4 milions d’euros a compte de la fallida de Thomas Cook
amb vuit projectes de millora de la xarxa viària de l’illa per accedir a zones turístiques, la qual
cosa suposarà una millora d’infraestructures important que revertirà en aquestes zones.
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Durant el que queda de legislatura s’acabaran d’executar per part dels Ajuntaments els
projectes executats a càrrec del fons d’inversió total de 2.243.500 euros que prové de la
regularització de places turístiques.

Així mateix, està previst que es redactin tots els projectes i iniciatives per tal de finançar totes
aquelles actuacions necessàries per a la millora d’aquestes zones mitjançant les convocatòries
d’ajudes d’entitats locals, autonòmiques, estatals o europees.
Un altre dels projectes clau dins la legislatura serà l’aprovació del Reglament turístic de
Menorca. Ens trobem en un moment on hi ha la necessitat i al mateix temps l’oportunitat
d’ordenar l’activitat turística, principalment pel que fa a reconversió d’establiments
d’allotjament a les zones madures, ordenar l’activitat dels apartaments turístics, concretar el
procediment de baixa definitiva dels establiments d’allotjament turístics i altres aspectes del
procediment de comprovació de dades de les declaracions responsables d’inici d’activitat i de
comunicació prèvia. També s’hauran de desenvolupar els aspectes que la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges, permet reglamentar per
afavorir l’activitat de comercialització d’estades turístiques a l’àmbit de Menorca. Tot d’acord
amb el Pla Territorial Insular i el Pla d’Intervenció a les Àrees Turístiques que es troba
incorporat dins el PTI.
Revisarem el Pla de Desenvolupament Turístic a la vista de les noves circumstàncies amb
motiu de la pandèmia.
Continuarem treballant en el control i inspecció de la comercialització d’oferta il·legal de
lloguer turístics, col·laborant amb la Direcció General d’Emergències del Govern balear per tal
de fer complir les mesures excepcionals per prevenir el contagi de la COVID-19 en l’àmbit de
la seva competència I que Menorca es mantingui com a un destí turístic segur i lliure de
coronavirus.
Pel que fa al Sistema d’indicadors turístics (SIT) de Menorca volem continuar amb aquesta
tasca tan important de recollida de dades turístiques per analitzar la situació actual I com
evoluciona, quins impactes genera el turisme a Menorca, així com l’impacte que ha patit el
sector turístic arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i poder donar a conèixer
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i publicitar la web que recull el SIT per tal de facilitar el seguiment, gestió I millora de la
sostenibilitat de Menorca com a destí turístic. Aquesta web (que es presentarà pròximament)
contindrà tot aquest Sistema d’indicadors turístics (SIT) de Menorca, eina que serà de gran
utilitat per a la gestió turística, tant pública com privada.
Seguirem apostant per la formació dels professionals dedicats al sector amb la formació i
habilitació de guies turístics I treballant de la mà del GOIB per a la cobertura d’un centre de
formació integrat.
I continuem amb les campanyes de difusió de la normativa existent entre els professionals del
sector per tal de garantir-los un millor I més segur desenvolupament de la seva activitat.
Però res no seria possible sense l’emmarc en la nostra política territorial.
Així, en matèria d'Ordenació Territorial aquest Equip de Govern no ha aturat de treballar pel
bé de l'evolució de l'illa de Menorca i els seus ciutadans, ja sigui en el teixit empresarial, a
través de la finalització de la redacció el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials amb
l'aprovació inicial al gener del 2019 i la definitiva al novembre del 2020, tot establint així
l'equilibri territorial per a aquells establiments que es vulguin implantar a l'illa. També envers
a la gestió i tractament de residus, tot aprovant inicialment el Pla Director de Residus no
Perillosos al maig de 2019 i definitivament al juny de 2020.
I sobretot, s'ha treballat des de finals de la passada legislatura i així s'ha continuat en la
present, per aconseguir aprovar inicialment la Revisió del Pla Territorial Insular el passat
desembre de l'any passat; revisió del PTI que també inclou el Pla d'Intervenció en Àmbits
Turístics (PIAT) i la ratificació de la zonificació turística aprovada definitivament al juliol del
2018.
Aquesta aprovació inicial arriba després de molts mesos de treball conjunt amb les diferents
entitats, sectors i representants de la societat menorquina; un cop presentat el document
d'avanç es varen realitzar un seguit de taules tècniques, debats i un sense fi de reunions de
les quals s'han intentat recollir el màxim d'aspectes en el document del PTI amb la voluntat
de que, sense perdre de vista el model de Menorca del que estem tan orgullosos i volem
reafirmar i millorar, no es deixés de tenir en compte ningú. Cal recordar que aquesta aprovació
inicial va ser validada sense vots en contra per la Comissió Assessora en Matèria d'Urbanisme
i Ordenació del Territori.
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A part de tots els Plans executats i mencionats fins ara, no podem deixar de banda la feina
que des del Consell Insular de Menorca estem fent per donar suport, en mesura del possible,
als diferents ajuntaments de l'Illa, havent-se creat des de desembre de 2019 un equip de
treball per a la millora de la comunicació d'expedients entre administracions, amb l'objectiu
principal d'agilitzar la tramitació de llicències i permisos.
L'any passat Menorca era reconeguda com a illa participant en el Pla Pilot de l'Agenda Urbana
a nivell estatal, i ha de servir per recórrer el camí que ha encetat aquesta pandèmia de saber
conjugar la vida de les nostres ciutats i municipis amb el nostre entorn i la potenciació dels
drets socials de la ciutadania.
Dins del Pla d'Agenda Urbana creiem fermament amb una aposta decisiva en com ens
desplacem i per això la nostra institució ha de portar a terme i liderar la implementació de
carrils bici que connectin els majors nuclis de població i es converteixi a una alternativa al
vehicle privat de combustió. L'àrea de Llevant, l'àrea centre de l'illa i Ciutadella han de poder
articular un circuit segur i còmode per les velos dins de cadascuna d'aquestes àrees i també
connectar-les entre sí. La bicicleta ha de convertir-se en una eina de mobilitat central.
Un servei de bicis electrificades, partint de la idea del bicing barceloní, però adaptat a la nostra
illa, hauria de ser una de les següents metes per aprofundir.
DE CRISTINA G. Per altre, també, hem de cuidar les àrees de transició dels nostres municipis i
seria important impulsar i habilitar zones d'horts urbans que ajudin a l'autoconsum i creïn
teixits associatius.
I xerrar de polítiques per a Menorca i la Reserva de la Biosfera fa necessari i indispensable
apostar de manera clara i compromesa en continuar treballant pel medi ambient envers els
vectors principals com són la millora de la gestió i les infraestructures hídriques i el cicle de
l’aigua, els residus i l’energia.
En matèria de residus, durant la declaració de l’estat d’alarma els serveis de residus van ser
considerats serveis essencials i es van mantenir en servei tots els contractes relacionats amb
la gestió de residus a càrrec del Consorci de Residus i Energia, com ara els de recollida selectiva
a tota l’illa de Menorca, la recollida de fems a Ferreries i Es Migjorn i la gestió de l’Àrea de
Tractament de Residus de Milà, així com els respectius serveis municipals de recollida i
transport de fems.
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Les recomanacions sanitàries del Ministeri de Sanitat i l’adopció de les mesures de prevenció
necessàries van provocar importants canvis en el servei, i es van destinar més recursos al
servei de recollida selectiva per a la neteja i desinfecció dels contenidors de paper-cartró,
envasos lleugers i vidre, afegint als mitjans existents els recursos humans i tècnics de la
recollida de vidre comercial, ajornada mentre va durar l’estat d’alarma. Pel que fa a la Xarxa
de Deixalleries de Menorca es van reorganitzar els horaris d’obertura a fi de seguir atenent
els serveis municipals i empreses que han continuat actives.
De l’aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de gestió i prevenció de residus no perillosos
de Menorca en deriven diverses actuacions d’implantació i seguiment enfocades a la
prevenció de la generació de residus i un increment de l’aportació anual Consorci de residus i
Energia de Menorca que s’incrementa fins als 320.000€, ja que durant el 2021 es posaran en
marxa els nous contractes de recollida i transport de residus, com el porta a porta als municipis
de Maó i Es Castell.
Seguim apostant pel Camí de Cavalls, amb partides destinades a conservació, inversions i
gestió d’aquest emblema de Menorca a més de preveure la redacció del Pla Director de
Camins de Menorca. I tenint molt present la importància del servei de neteja del litoral, amb
més d’un milió d’euros d’inversió.
La tramitació de l’avantprojecte de Llei de Reserva de Biosfera ha de suposar un impuls per a
les actuacions del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera 2019-2025.
I mantenim les inversions anuals destinades a l’execució del pla director del Llatzeret així com
es preveu que amb la finalització de les obres, el 2021 serà l’any de l’obertura de la Cova de
s’Aigua a Cala Blanca. Al mateix temps continuem amb el desenvolupament del projecte en
matèria d’accessibilitat universal a l’illa denominat “Foment de l’accessibilitat universal a
Menorca”, un dels punts principals del qual és la redacció del Pla d’Accessibilitat de Menorca.
D’altra banda, s’ha generat despesa corrent per impulsar la reactivació econòmica a partir de
contractes amb petites i mitjanes empreses de l’illa i que van en la línia de la sostenibilitat.
Tot emmarcat en dos fulls de ruta estratègics per Menorca com a Reserva de Biosfera.
Així, continuem fent feina en el Pla d’Acció Reserva de Biosfera, que incideix directament
damunt tots els departaments del Consell, i que si ja donava la clau per la transformació que
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necessita Menorca, després de la crisi de la Covid té més actualitat que mai: una economia
verda basada en els valors de la Reserva de Biosfera i que avui recullen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
I en l’àmbit de l’energia, continuem desplegant l’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per
a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, amb actuacions destinades a la
implantació d’energies renovables com el projecte de repotenciació del parc eòlic de Milà o
la planta fotovoltaica amb participació ciutadana de Trepuconet, així com actuacions
d’eficiència energètica com la renovació d’enllumenats públics i en mobilitat verde.
Aquest darrer àmbit, la mobilitat, tampoc no ha estat una excepció en l’abast i efectes que ha
tingut la pandèmia de la Covid-19 a la nostra illa, fent-nos com institució redreçar els objectius
i marcar, de bell nou, les prioritats en la matèria.
Aquestes han anat dirigides a ajudar i afavorir els ciutadans, les empreses i els autònoms de
l’illa D’aquesta manera, s’han encomanat i posat en marxa obres i feines destinades a reactivar
diferents sectors econòmics, molt perjudicats per l’escassa contractació.
Això no obstant, hem continuat treballant per aconseguir els objectius marcats a
començaments de l’actual mandat, que apunten a millores estructurals i que, de fet, tindran
més importància encara en el context de la recuperació de la crisi actual.
Així, continuem treballant en l’impuls a la millora de la Carretera General Me-1, amb criteris
de sostenibilitat ambiental, econòmica i seguretat vial.
Continuem amb el Conveni existent per a la conservació i manteniment de les carreteres locals
i rurals i negociació amb els diferents Ajuntaments de cara a formalitzar un nou Conveni al
venciment de l'actual.
Millorem en diferents punts de Menorca de l'eficiència energètica i reducció de la
contaminació lumínica de l'enllumenat públic de Carreteres amb la conseqüent disminució
dels costos en les factures d’electricitat. (Entre d'altres : Túnel de Ferreries, Rotonda
Malbúger, Rotonda La Salle, Rotonda entrada Es Migjorn, etc.)
Hem iniciat la redacció del Pla Director Sectorial de Carreteres que serà el marc legal per a
poder continuar construint Carrils Bici interurbans així com planificar futures inversions i
possible noves carreteres.
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Hem aprovat del Pla Insular de Transports, que es el marc legal per a continuar treballant de
cara a tenir un transport públic sostenible i de qualitat, i continuació de les feines
administratives per a la licitació de les noves concessions de Transport Públic de passatgers
per carretera.
Hem aconseguit arribar a un acord amb el Govern de les Illes Balears perquè la titularitat de
l'estació d'autobusos de Maó sigui en un futur pròxim d’aquest Consell Insular, la qual cosa
ens permetrà la realització directa de millores en la mateixa com: Nova climatització, nova
ubicació dels banys públics, neteja i pintura en general, renovació de mobiliari urbà, etc.
Hem impulsat el manteniment i millora, juntament amb els ajuntaments de les parades i
marquesines del transport regular de passatgers, i millora de l'intercanviador de Ciutadella,
amb col·laboració amb l'Ajuntament.
Mantenim com objectiu i treballem en la millora del transport públic entre els nuclis urbans
de l'illa i les platges verges i en el impuls al tràmit administratiu per l'aprovació del Reglament
dels vehicles de Taxi de 7 places.
Tot des d'una institució, aquest Consell Insular de Menorca, ajuntament d'ajuntaments i
govern de l'illa, que és avui, tot i la dura situació, una institució amb més capacitat de donar
resposta a les necessitats, demandes i anhels dels la nostra ciutadania.
Així, i molt especialment a partir del context de pandèmia que vivim, com institució s'ha
prioritzat la seguretat de l'empleat públic i a l'hora la necessitat d'atendre el servei al ciutadà
de la manera més eficient possible, impulsant i enfortim les polítiques de prevenció de riscos
laborals a nivell insular, aplicant totes les normatives sorgides en l'estat d'alarma en les seus
del Consell i dels ajuntaments menorquins, amb la intenció de garantir la seguretat de usuaris
i treballadors, a l'igual que s'ha procedir a millora la conciliació familiar i laboral, com
l'aprovació de permisos que garanteixin la cura dels familiars dependents
A l’inici de la legislatura vam portar a terme la major oferta d’ocupació pública d’aquesta
institució, iniciada al 2016/2017, i que es va celebrar a finals del 2019 possibilitant
l’enfortiment d’aquesta institució a nivell laboral. Completada amb la creació, amb motiu de
la COVID-19, de borses de treball covid per llocs de feina assistencials i per donar sortida a les
necessitats de personal sanitàries i/o assistencial sorgides en els pitjors moments de la
pandèmia.
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I hem estat capdavanter, els primers a les Balears amb l’aprovació d’una resolució que regula
el teletreball de gran part dels treballadors del consell, que ens ajudar a aconseguir els
objectius de seguretat i eficiència abans esmentats.
S'ha duit a terme múltiples millores en la digitalització dels procediments administratius i
comptables, com per exemple la signatura dels documents comptables via la plataforma
Firmadoc, deixant a banda el paper i obrint pas a l'era digital.
I mantenim com a màxima prioritat seguir apostant per la millora de la tramitació i la
simplificació dels procediments per donar un millor servei als usuaris, sobretot pel que fa a la
millora de la tramitació telemàtica.
A la vegada que, com a funció primordial de transparència i la participació, continuem
apostant per potenciar els canals de comunicació per compartir la gestió pública amb els
menorquins amb mitjans ja tradicionals, com les webs institucionals I amb les noves maneres
de comunicar a través de les xarxes per tals que els ciutadans I les ciutadanes continuem
rebent informació puntual de l’activitat del Consell Insular, dia rere dia, la qual cosa ens
permet estar a prop de la nostra gent. També de cabdal importància des de l’inici de la
pandèmia a la nostra illa.
Creiem en la participació ciutadana com a eina d'enfortiment i transformació democràtica que
serveix per fer més inclusiva la política i guanyar en transparència d’acció. Treballarem perquè
els projectes escollits pel darrer procés de participació cristal·litzin en el pròxim bienni i
Menorca Proactiva serà una nova forma d'innovació democràtica per impulsar projectes des
de la base. Tot sense deixar de citar el Consell d'Illa, un organisme que aspirem a reformular i
convertir-lo en un espai de presa de decisions transversal i que sortin posicionaments i
decisions a partir del debat reflexiu i actiu.
I, per acabar, em permetin que destaqui que, per continuar amb el projecte polític que ha
permès a Menorca consolidar el seu camí de progrés alhora que reforçar i enfortir-ho.
A Menorca ho sabem, i apliquem, des de fa dècades. No hem de desviar el rumb. La pandèmia
ens fa donar un altre ritme que faci que les inversions que ens han d'ajudar a definir
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l'economia del demà postpandèmia ens ajudin a resoldre, alhora, els greus problemes que té
avui la gent de Menorca a causa de la crisi econòmica motivada per la malaltia.
Estem dissenyant i portant a terme un projecte polític, una estratègia, de futur que ens ha
d'ajudar a definir l'evolució de Menorca d'acord amb les necessitats i les exigències del món
posat-Covid que vindrà.
Per a això dos elements són claus en l’equació, el finançament i el suport i treball conjunt a
totes les administracions envers l’assoliment i cobertura de les necessitats que com a illa
tenim.
En matèria de finançament són per noltros la base el desplegament del REIB, la futura llei de
Reserva de Biosfera I els Fons Europeus.
El desplegament del REIB perquè cal, i reivindiquem, també des d’aquest Ple, el seu
compliment així com completar-lo amb la part fiscal, tan imprescindible especialment per
territoris com el nostro que patim la doble insularitat.
La futura Llei que tenim en treball perquè, com vaig dir en la meva compareixença en ple el
mes de setembre, ens ha d'ajudar a enfortir els dos grans principis del binomi essencial de la
nostra condició: preservació ambiental i vitalitat econòmica.
Els Fons Europeus perquè reivindiquem el suport d'Europa, i sobretot, del Govern d'Espanya
perquè a Menorca, com a la resta d'illes i territoris extrapeninsulars, tinguem reserves
específiques de fons europeus per a estimular la nostra transformació i recuperació i així
ajudar a superar aquesta situació de crisi socioecinòmica, generada per la pandèmia, i
possibilitar la millor i més sòlida recuperació i reactivació.
El tipus de projectes que la Unió Europea es disposa a finançar i a estalonar són unes
oportunitats immillorables perquè Menorca aprofundeixi en la via que hem començat a
transitar amb els objectius de:
• afavorir la creació d'empreses en àmbits estratègics.
• generar oportunitats per a retenir, atreure i fer retornar talent.
• apostar per tecnologia, digitalització, coneixement, innovació, sostenibilitat, energies
netes, cohesió social, cultura com a pilars claus.
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• generar nous llocs de treball i un nou teixit industrial que prengui gradualment el relleu
del sistema industrial tradicional.
• digitalitzar els nostres sectors tradicionals, per a obrir-los a nous mercats i a noves
formes de consum.
Tots aquests grans reptes que tenim plena capacitat i abast per a posar-nos a l'altura de les
regions més avançades d'Europa.
Els fons europeus ReacEU i NextGeneration són fonamentals per a això. Són l'oportunitat
perfecta per a reforçar i transformar el model econòmic de la nostra illa, per accelerar la
recuperació i recolzar la implantació i acceleració de nous sectors.
Estem preparats per a això. Tenim projectes que reforcen el binomi economia i sostenibilitat
de la Reserva de Biosfera i generar nous negocis, sectors i ocupacions de qualitat lligat a
aquests sectors estratgfics.
Projectes per a:
• Especialització i reconversió turística, ambiental i digital de les zones turístiques de
Menorca
• Impulsar l'accessibilitat i la modernització de les zones turístiques amb millores en
creació i modernització infraestructural i de serveis.
• Remodelació física, rehabilitació arquitectònica, patrimonial i funcional d'equipaments
públics com el Llatzeret o Sa Granja (centrada en agricultura i medi ambient) per a
facilitar i comptar amb millors espais dedicats a formació, congressos, atenció al públic
i fomentar sistemes d'eficiència infraestructural de sostenibilitat adaptades als criteris
Menorca 2030 i agricultura orgànica; connexió de fibra òptica.
• Creació de noves iniciatives, com un HubTecnosostenible, que posicioni Menorca com
un territori atractiu per a teletreballar, com hub global per a la tecnologia i la
sostenibilitat, duent a terme accions de posicionament i establint aliances amb actors
de l'ecosistema global per a proposar models de negoci a implementar sinèrgics amb
el model de Menorca des de la col·laboració públic-privada.
• Desplegament del pla d'Agenda Urbana de Menorca, com a illa pilot Estatal, que marca
unes línies estratègiques clares per a treballar i fer dels pobles i ciutats de l'illa espais
de convivència amables, acollidors, saludables i conscienciats. Tot en el marc de 6 eixos
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fonamentals, amb els quals s'ordenen les diferents fitxes: mobilitat sostenible i
canalització de fibra i banda ampla; regeneració urbana; rehabilitació i construcció
d'infraestructures per a l'aigua; innovació digital; dret a l'habitatge; participació,
formació i treball.
• Desenvolupament de les accions clau previstes per a la primera fase de l'Estratègia
energètica Menorca 2030, amb l'objectiu d'actuar de catalitzador del procés de
transició energètica previst, i assegurar així que es completa el full de ruta
íntegrament, convertint en l'illa en un model de transició ecològica cap a un sistema
energètic descarbonizado i una economia resilient i robusta, basada fonamentalment
en els recursos locals.
• Implantar el Servei d'Atenció Domiciliària d'alta intensitat, que ha de permetre
impulsar les actuacions necessàries per a poder aconseguir oferir una atenció
personalitzada, mitjançant una atenció domiciliària en la qual participin familiars i els
professionals imprescindibles i així poder atendre aquest col·lectiu arribat el moment
de no poder continuar en el seu domicili i entorn habituals.
Però per a això ens fa falta el compromís de totes les administracions: ajuntaments, govern
de les Illes Balears, govern d'Espanya i Europa.
Per a consolidar el nostre full de ruta i els projectes que ens garanteixi la construcció d'aquest
camí de progrés, present i futur.
Però no ens quedem només aqui quan parlem de suport de les altres administracions. La
situació que vivim és dura i complexa. El desconcert i la incertesa s'han empeltat en les nostres
vides amb la mateixa duresa que el virus que les ha provocat.
Per això també reivindiquem com Equip de Govern, i així ho vaig traslladar el dimecres passat
al Senat, el suport de la Comunitat Autònoma, el Govern de l’Estat i Europa en temes concrets
que en són la seva competència com:
-. Reforç de les mesures de protecció, estímul i reactivació dels sectors econòmics de la nostra
illa amb, igual que amb les ajudes directes aprovades la setmana passada, mesures fiscals de
gran importància i programes d'inversió capaces d’elevar la sostenibilitat i competitivitat del
conjunt. Tot això reduint càrregues per a garantir que, quan la pandèmia remeti i la reactivació
sigui precisa, els llocs de treball i les empreses continuïn estant operatives.
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-. Ple suport i establiment de més i millors connexions aèries i marítimes amb a preus
competitius per a garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania menorquina així com per a
ajudar a l'impuls a la temporada turística i a la desestacionalització d'aquesta
-. Inversió per a infraestructures, tant en infraestructures de mobilitat interna com en matèria
d'energia amb la priorització de la instal·lació del segon cable d'interconnexió amb Mallorca.
-. Reclamació de defensa de la insularitat davant les autoritats europees per l'especial atenció
que necessiten i el tractament específic que hem de tenir les illes del mediterrani per la nostra
vulnerabilitat. Una vulnerabilitat que va constatar al Dictamen del Comitè Europeu de les
Regions a l'octubre sobre l'ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular mediterrani.
Una vulnerabilitat que abans de la pandèmia es manifestava com més ambiental i per la
condició territorial. I després de la pandèmia pels efectes negatius que hem sofert a nivell
socioeconòmic per les restriccions sanitàries. També com a territori transfronterer, com s'ha
demostrat especialment els últims anys.
-. Reclamació al suport i acompanyament del Govern de l'Estat, tal com contempla el Règim
Especial de Balears, perquè les ajudes al transport de mercaderies i les ajudes que reben les
empreses de les illes no tinguin el límit de 200mil euros en tres anys i s'ampliïn ateses les
condicions de les nostres illes i els factors limitants pel fet insular.
Senyores i senyors, consellers i conselleres, aquest és el projecte que aquest Equip de Govern
té per Menorca. Un projecte de present però sobre tot de futur, i que no seria possible portar
a terme dia a dia, sense la inestimable feina dels treballadores i treballadores públics, als que
per cloure vull donar el meu més sincer agraïment per la seva dedicació i professionalitat,
especialment en moments tan difícils com els que vivim.
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