ACORD DE GOVERNABILITAT
Punts programàtics i de negociació per a la governabilitat

MÉS per Menorca és una formació política menorquina i menorquinista, d’esquerres, ecologista i sobiranista, i com a tal impulsarà, com a part
integrant o com a part col·laboradora, governs que portin a terme polítiques que vagin en la mateixa direcció.
MÉS per Menorca és signatària dels Acords pel Canvi, i com a tal assumeix i vetllarà pel compliment del seu contingut programàtic, sense
formar partemperò de l’Executiu autonòmic, i en el marc d’unes noves relacions polítiques.
MÉS per Menorca, des del posicionament abans exposat, es compromet a donar suport al Govern de les Illes Balears dins el marc d’unes noves
relacions amb PSIB i MÉS per Mallorca, com a membres de l’Executiu, i amb Podemos, com a signatari dels Acords, definides en dos àmbits:

1. Programàtic.
Es donarà compliment, i prioritat si és el cas, als següents continguts programàtics:
TEMA
Àmbit executiu
Modificació Llei Capitalitat

Verge

del

Toro/necessitats

OBJECTIU


Fer efectius els articles 88bis i DA 5 de la recentment modificada Llei de Capitalitat de Palma, pel
que fa a la línia de bus L1 de l’EMT de Palmai els bonus per estudiants, a través de la negociació
en el Consell de Capitalitat.

sociosanitàries



Materialitzar el compromís del Govern a donar un ús a l’edifici Verge del Toro i cobrir les
necessitats tant en l’àmbit sanitari com social a l’Illa de Menorca. Aquest objectiu es concreta
amb aquests acords:
.1.

.2.

.3.
.4.

.5.
.6.

Promoció Turística



Residència per a malalts i
familiars
Escola
d’Hostaleria
a
Ciutadella





El Govern es compromet a través d’un conveni o protocol, pactat amb l’Ajuntament de
Maó i el Consell de Menorca, a posar en marxa les actuacions necessàries per a habilitar
l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro per a ús sociosanitari.
En el marc d’aquest conveni o protocol, la Conselleria de Salut iniciarà amb la major
celeritat possible, i amb la previsió del 2019, les obres que afecten a la façana i
l’estructura, valorades en 2’5 milions d’euros. La resta d’actuacions per habilitar el Verge
del Toro per acollir els serveis ara ubicats en diferents edificis dispersos, tots ells
vinculats a Salut, es planificaran i especificaran les diferents fases i partides, i es
concretaran en l’esmentat conveni.
Per la seva banda, el Govern seguirà negociant amb la TGSS la inclusió de l’ús
sociosanitari i residencial del Verge del Toro.
El Govern es compromet també, a través d’un segon conveni o protocol amb
l’Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca, a construir una residència social, que
cobreixi les necessitats actuals i tengui en compte noves previsions, ubicada a l’edifici
Verge del Toro o en un altre espai que posi a disposició l’Ajuntament de Maó.
Ambdós convenis o protocols es signaran dins l’any 2017.
El Govern tractarà de forma conjunta, tant a nivell comunicatiu com de pressupost i
gestió, Son Dureta i Verge del Toro (i Can Misses).

Aprovació dins l’any 2017 del decret de traspàs de la competència de promoció turística als
consells insulars, i el seu corresponent desplegament i execució durant l’any 2018.
Obrir l’hostalatgede Son Espases, de 20 places, abans del desembre del 2017.
Incloure en el Pla d’Usos de Son Dureta una hostatjaria per a familiars desplaçats.
Aprovar la creació d’un Centre Integrat de Formació Professional d’Hostaleria i iniciar
l’habilitació de l’antiga estació marítima per al seu ús, tot garantint l’obertura del centre
educatiu durant aquesta legislatura, i preferentment per al curs2018-2019.

Conservatori de Música



Escola d’Adults a Maó



Convent
d’Alaior

de

Sant

Diego

Fangs depuradora Ferreries






Compliment de la DA 5ª sobre
els terminis
per a la
implementació de la xarxa de
sanejament



Llei de Fosses



Quarters d’Es Castell



Àmbit legislatiu
Tarifa màxima universal
(iniciativa parlamentària)
Proposició
de
Llei
de
modificació ILP (MÉS per
Menorca)




Deixar resolta la ubicació i el projecte, amb una previsió pressupostària d’inici d’obres
preferentment dins el pressupost del 2018, i com a màxim dins el del 2019.
Compliment del Protocol signat entre el Govern i l’Ajuntament de Maó per a la posada en marxa
del centre d’educació de persones adultes al Quarter de Santiago.
Mantenir la implicació econòmica del Govern, ja sigui participant com a membre en la Fundació
o via conveni amb Consell Insular, per equipar i obrir el Convent de Sant Diego d’Alaior abans
d’acabar la legislatura.
Compliment de l’acord entre l’Ajuntament Ferreries i el Govern per al trasllat dels residus tòxics,
una vegada l’Ajuntament de Ferreries hagi presentat el corresponent projecte.
Executar el projecte ambiental redactat per l’Ajuntament de Ferreries per convertir les antigues
llacunes de la depuradora de Ferreries en un espai de rellevància ambiental.
Compliment del previst en la DA 5ª de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, per la qual s’estableixen uns terminis per implementar la xarxa de sanejament.

D’acord amb els criteris que hi hagi familiars vius i que la Llei de Fosses tengui visibilitat i
efectivitat a cada una de les illes, el Govern demanarà a la Comissió de Fosses que s’encomaniun
estudi de viabilitat de la fossa de Bunyola, on s’hi ha documentat l’existència de les restes de
persones de Menorca, i d’acord amb aquest informe durà a terme les actuacions necessàries
per a donar compliment a l’esmentada llei.
Implicació del Govern per a donar un ús públic als quarters d’Es Castell, a través d’una comissió
Govern/Consell/Ajuntament/societat civil que es constituirà durant el 2017.
Donar prioritat a la iniciativa (a proposta dels membres de la Mesa del Congrés o del Senat)
perquè la proposició de llei s’inclogui en l’ordre del dia de les sessions del 2017-2018.
Incloure la participació dels majors de 16 anys.

Projecte de llei de modificació
de la Compilació de Dret Civil



Proposició
de
llei
de
desconcentració
administrativa de la CAIB (MÉS
per Menorca)




Drets lingüístics dels
consumidors



Pacte Educatiu



Àmbit de desenvolupament
legislatiu
Decret Sanitat Mortuòria



Decrets sobre el requisit i
nivells de coneixement del
català



Aprovació definitiva del projecte de modificació de la Compilació de Dret Civil, en el qual
s’inclou la successió intestada a favor dels consells insulars, la modernització de la Societat Rural
Menorquina i l’aplicació de la “definició” a Menorca, entre d’altres.
S’admetrà a tràmit la proposició de llei de desconcentració administrativa que presentarà MÉS
per Menorca.

Modificar la Llei de Comerç (amb Proposició de llei de MÉS per Menorca) per a recuperar
l’articulat de la llei relacionat amb els drets lingüístics dels consumidors.
Projecte de llei dels Consumidors: introduir la proposta feta per la Conselleria de Salut i la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports quant als drets lingüístics dels consumidors, en el
projecte de llei que presentarà la Conselleria de Salut per a la seva tramitació parlamentària. En
el cas que aquesta proposta faci innecessària la proposició de llei de modificació de la Llei de
Comerç (punt anterior) aquesta es retirarà del tràmit parlamentari.
El Govern elaborarà un projecte de Llei que implementi tots aquells aspectes del Pacte Educatiu
que es puguin desenvolupar, i el remetrà al Parlament perquè es el pugui aprovar durant l'any
2018.

Dins el 2017 s’ha d’aprovar un nou decret de sanitat mortuòria que respecti, dins els límits
sanitaris, l’acomiadament amb cos present.
El Govern es compromet a complir els Acords pel Canvi en matèria de política lingüística.

2. Negociació puntual i bilateral dels temes, tant en l’àmbit legislatiu com executiu.
-

En coherència amb el compliment d’aquests punts programàtics per part del Govern, MÉS per Menorca es compromet a donar suport
en el Parlament a les iniciatives del Govern i de la majoria d'esquerres en el marc dels Acords pel Canvi

-

En qualsevol moment el Govern o MÉS per Menorca podran plantejar la negociació de qüestions específiques, en especial les referides
a projectes de llei i a actuacions d’especial rellevància de l’Executiu. Aquesta negociació serà bilateral, Govern-MÉS per Menorca.

-

El mes de juliol-agost de cada any el Govern informarà del marc econòmic-financer disponible per elaborar els pressupostos de l’exercici
següent. D’acord amb aquest marc, el mes de setembre de cada any, MÉS per Menorca i el Govern intercanviaran els criteris generals i
les prioritats de la propera Llei de Pressuposts de la CAIB, a partir dels quals s’iniciarà la negociació corresponent. MÉS per Menorca es
compromet a donar suport als Pressuposts de la CAIB sempre i quan es respectin els acords de la negociació, i es compleixin els punts
programàtics del present document i del document Acords pel Canvi.

-

D’acord amb el marc pressupostari disponible pels exercicis 2018 i 2019, el Govern planificarà amb MÉS per Menorca les deduccions
d’irpf previstes en els Acords pel canvi, en especial les que fan referència a les famílies que estudien fora de l’illa de residència i
l’ampliació de les deduccions per inversions en millora de la sostenibilitat en l’habitatge habitual.

-

D’acord amb els punts anteriors, MÉS per Menorca demana un estudi i valoració sobre la implementació de nous imposts de tipus
ambiental, aplicables en el pressupost de la CAIB 2018/2019.

Menorca, a 12 de juny de 2017

