MÉS per Menorca ha presentat en total 41 esmenes al projecte de llei de
Pressupost de la CAIB per al 2018, de les quals 16 afecten a l’articulat de la
llei i 25, a les seccions. A continuació feIm una relació de les esmenes que
consideram que tenen major rellevància:

Esmenes a l’articulat
D’entre les esmenes a l’articulat del projecte de llei val la pena destacar:
1. Esmena perquè la desgravació fiscal per a famílies amb estudiants fora
de l’illa de residència també sigui aplicable:
- en ensenyaments artístics superiors, FP de grau superior,
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de grau superior i
ensenyaments esportius de grau superior, a més dels estudis
universitaris; i
- en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, quan a els estudis que
es volen cursar també s’ofereixen a l’illa de residència.
2. Esmena per assegurar contractació ràpida per a substitucions de
personal d'educació, i les esmenes per a la millora de les condicions dels
professors interins i dels centres concertats.
3. Esmena d’eliminació de nous organismes o, si fos el cas de destinar el
50% de la plantilla que generin aquests organisme a les illes "menors".
4. Esmena a l’articulat per a destinar un 5% de recaptació de l'ITS a dotar
places d'inspectors de turisme.
Esmenes a les seccions
Hisenda i Administracions Públiques
1. Esmena per a compensar els costos d’insularitat, en desplaçament i
allotjament, dels policies locals i voluntaris de protecció civil que es
desplacen des de Mallorca a les festes de Sant Joan.
Salut i Consum

1. Esmena per actualitzar les dietes de malalts i acompanyants no
residents a Mallorca, derivats a Son Espases.
Presidència
1. Esmena per a ampliar la dotació de les convocatòries per a
sensibilització contra LGTBI-fòbia.
2. Esmena per donar de baixa de Presidència el programa 121B dedicat a
Marivent i passar-lo a usos socials (relacionats amb Salut, Educació, etc),
a través de la Conselleria de Salut.
"El pressupost del programa 121B contempla l'acord del pacte de
governabilitat d'adaptar els jardins de Marivent per al gaudiment del
recinte per part de la ciutadania. MÉS per Menorca considera que avui cal
fer una passa més, i dedicar íntegrament l'espai i els edificis, ara utilitzats
per a l'estiueig de la família de la Casa Reial, a necessitats socials
(sanitàries, educatives, etc.) de la població resident. En l'àmbit sanitari té
especial interès l'atenció a determinats pacients de llarga estada fora de la
seva illa de residència, i en l'àmbit educatiu, podria donar resposta a les
estades escolars d'alumnes residents a Menorca, Eivissa i Formentera."
Medi Ambient
1. Esmena d'afectació sobre el trasllat dels fangs contaminats de la
depuradora de Ferreries i rehabilitació de la zona.
"Redacció del projecte de rehabilitació de les dues llacunes de la
depuradora de Ferreries per convertir la zona en un espai de rellevància
ambiental, d'acord amb l'establert pel Govern i l'Ajuntament de Ferreries, i
pel Govern i MÉS per Menorca en l'acord de governabilitat. En els
esmentats acords el Govern es compromet a fer-se càrrec del trasllat i
tractament dels residus tòxics. Aquesta actuació es durà a terme a partir
de les partides plurianuals de l'entitat pública Abaqua per a l'any 2017."
Cultura, Participació i Esports

1. Esmena d’afectació per valor de 100.000 euros per a la posada en
marxa del servei Oficina de drets lingüístics, amb els següents
objectius:
*Proporcionar empara administrativa a les persones que han estat
discriminades per motiu de llengua.
*Dur un seguiment dels casos que es produeixen: origen, comprovacions,
mediació, solució.
* Publicar un informe anual.
*Fer pedagogia pública sobre els drets lingüístics.
*Fer propostes de modificació normativa en funció d'aquests informes.
2. Esmena per valor de 300.000 euros per a dotar la transferència al
Consell Insular de Menorca per a finançar el pla de treball del projecte
Menorca Talaiòtica.
3. Esmena per import de 400.000 destinats a l'Ajuntament de Menorca
per a la finalització de les obres del Teatre des Born.
4. Esmena per ampliar el pressupost d’Ib3 amb 1.500.000 euros,
destinats a la reestructuració i renovació tecnològica.
Treball, Comerç i Indústria
1. Esmena per incrementar en 256.000 euros la dotació pels ajuts a la
innovació de la industria.
Educació i Universitat
1. Esmena per import de 800.000 euros destinats a l’execució per a 2018
de les fases III, IV i V del projecte de rehabilitació del Quarter de Santiago
per allotjar-hi l'escola d'adults a Maó.
2. Esmena per import de 500.000 per a l’execució per a 2018 del projecte
de rehabilitació de la Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el Conservatori
professional de Música.

Serveis Socials i Cooperació
1. Esmena per import de 75.000 euros per a la licitació del projecte
arquitectònic de la residència per a persones dependents a Maó.

