ACTA
XLV ASSEMBLEA
“.. hem de desenvolupar plans de gestió dels
espais naturals terrestres i marins, per ser
proactius preservant dels seus valors ..”
Data:
Hora:
Lloc:

09 de desembre de 2020
19’30 h.
Telemàtica .. (enllaç: https://meet.google.com/jau-tghq-tuo )

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
4. Informació P.T.I. (Pla Territorial Insular).
5. Informació pressupost Govern Balear.
6. Torn obert de paraula.
Assistents:
35 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Benvinguda.
Pepe Mascaró dona la benvinguda als assistents i recorda els punts bàsics del reglament per
tal que l’assemblea es desenvolupi correctament.

2. Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
A les 19,35 h. hores es constitueix l’assemblea. A proposta de la Comissió Executiva s’aprova
que la Mesa estigui formada per Pepe Mascaró com a President i Laia Obrador com a
secretària de la Mesa.

3. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
S’aprova per assentiment.

4. Informació P.T.I. (Pla Territorial Insular).
Na Maite Salord fa una breu introducció del grup que ha anat format part de la comissió del
P.T.I. per part de MÉS (Joan Lluís Torres, Josep Castells, Ramon Orfila, Miquel Maria i Maite
Salord) Na Maite agraeix la feina, sobretot, d’en Joan Lluís Torres. Avui mateix hi ha hagut la
presentació del PTI per fer l’aprovació inicial.
En Miquel Maria, a la fi tenim l’aprovació inicial del PTI. Ha costat arribar fins aquí, i en algun
moment, fins i tot encara la setmana passada, abans de la darrera reunió de la comissió
política, vam arribar a pensar que no tindríem l’aprovació inicial fins el mes de gener, o fins i
tot més endavant.
Hauria estat millor poder fer una assemblea prèvia a la presentació del PTI, però açò no ha
estat possible. La discussió política i el treball tècnic s’han estirat fins el darrer moment, de
manera que no vam tenir la norma definitiva i la planimetria fins dijous de la setmana
passada. Distribuir-ho una altra vegada entre tothom que ho volgués revisar, hi volgués fer
feina, ens hauria obligat a allargar el procés cap a l’aprovació inicial.
Vam considerar que era millor no frenar el procés, coincidint amb el que ens va expressar el
GOB en les darreres reunions que hem tingut: és preferible no esperar més, que s’aprovi
inicialment el PTI amb les mancances i els dubtes que encara té, i en tot cas continuar
treballant en forma d’al·legacions de cara a l’aprovació definitiva.
El que hem de tenir clar és que el PTI que va a aprovació inicial no és el PTI de Més per
Menorca. Però tampoc no ho serà el PTI que vagi finalment a aprovació definitiva. Però com
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he dit a la roda de premsa d’avui matí, açò no és cap mala notícia: la bona notícia és que ningú
no pugui dir que aquest és el seu PTI.
Així com està ara, ja podem estar mitjanament satisfets. En tot cas, en Joan Lluís ens ajudarà
a centrar els aspectes sobre els quals no podem abaixar la guàrdia, i que demanen que hi
continuem fent feina.
Com veureu, tota la feina que hem anat fent junts al llarg d’aquests anys ha donat bons fruits.
Les aportacions que heu fet des dels ajuntaments, les reunions de la comissió de càrrecs i el
treball amb persones de perfil més tècnic que ens han ajudat amb temes puntuals, han estat
sempre recollides per na Maite, en Pep Castells i en Joan Lluís, que ho han traslladat i ho han
batallat a la comissió política que s’ha anat reunit, durant molts de mesos amb periodicitat
setmanal, fins arribar al resultat que tenim.
Crec que avui és oportú recordar d’on venim. Com ja sabeu, el PTI preveia la seva revisió al
cap de 10 anys. És a dir, s’havia d’haver revisat el 2013. El PP no s’hi va atrevir, i el resultat
de les seves tensions internes va ser la dimissió del conseller Tóbal Huguet, la seva
substitució per na Marta Vidal, i l’aprovació, l’any 2014, quan només hi faltava un any per les
eleccions, d’aquell engendra jurídic que va suposar la Norma Territorial Transitòria.
Recordem-ho bé: l’únic vot en contra d’aquesta animalada va ser el de na Maite Salord. El
PSOE va trobar que era millor la revisió del PTI, però només es va abstenir en la votació de la
NTT.
I també hem de recordar que la decisió del PP de no revisar el PTI i optar per una NTT, venia
després d’una llarga campanya de mentides i desprestigi del PTI per part del PP, que acusava
el PTI de tots els mals, com si la crisi financera mundial no tingués res a veure amb la situació
socioeconòmica de Menorca d’aquells anys.
Supòs que recordareu que el PSM, per combatre aquest discurs, va editar un fulletó l’any
2012, titulat “Les mentides sobre el PTI”, que va ser un èxit de comunicació.
Bé, idò: venim de tot allò. El 2015 vam començar a fer feina en la revisió del PTI, i ara arribam
a port. Ha estat un temps llarg, és cert, però ha valgut la pena. Si haguéssim corregut més,
estic segur que hauria estat a costa de no poder incorporar moltes de les aportacions que ha
fet Més per Menorca.
Durant tot el temps que ha durat el treball de revisió, les aportacions de Més per Menorca
s’han centrat sobretot en cinc aspectes:
• La transició energètica, amb l’impuls de les energies renovables, que ha donat lloc a
una nova zonificació, que es recull a la planimetria del PTI, i que adapta la nova normativa
autonòmica.
• El lloguer turístic vacacional, per restringir-lo a les urbanitzacions i que no s’estengui
com una taca d’oli als nuclis urbans, aprenent de tots els problemes que ha donat aquest
model a altres llocs del nostre entorn.
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• La protecció del sòl rústic, amb una definició molt més clara del que entenem per
“conjunt de ses cases de lloc”, per aconseguir la concentració dels volums construïts i evitar
la dispersió d’edificacions.
• El desenvolupament i adaptació a Menorca del Conveni Europeu del Paisatge, amb
una especial incidència en la protecció i gestió del patrimoni natural i cultural, i amb una sèrie
de prescripcions concretes relacionades amb la candidatura de Menorca Talaiòtica a
Patrimoni Mundial.
En relació a aquest darrer punt, vull fer esment a un tema important. En una fase ja molt
avançada de la revisió del PTI, hem aconseguit introduir les Directrius de Paisatge de
Menorca.
Aquestes directrius són l’instrument legal que ens permet esbucar el pont de Rafal Rubí, i
aquest motiu concret és la raó per les quals les vam encarregar. Però van molt més enllà.
Quan ja s’estaven elaborant que els juristes van veure clar que no es podien aprovar com un
document aïllat, sinó que s’havien d’incorporar al PTI, i així ha estat.
Aquestes directrius van molt més enllà d’ajudar-nos amb el tema puntual de la carretera
general. Signifiquen l’adopció i concreció en l’àmbit de Menorca del Conveni Europeu de
Paisatge. Davant la inexistència d’una llei balear de paisatge, pel que fa a Menorca aquestes
Directrius tindran una incidència directa fonamental per evitar nous desastres en futures
obres de la xarxa viària o en la instal·lació d’infraestructures en el sòl rústic. És, per tant, una
gran fita.
Per acabar, tornant al principi: aquest PTI no és el PTI de Més per Menorca, però hem d’estar
contents de tot el que hem pogut incorporar, condicionar i redirigir. Durant aquest llarg camí
hi havia amenaces que, si s’haguessin consumat, haurien fet perillar aspectes essencials del
model territorial de Menorca. Ho hem pogut aturar. Encara hi queden qüestions a resoldre, i
allà serem, fins a l’aprovació definitiva, fent la nostra feina.
Només em queda donar les gràcies a tots els qui un moment o altre heu fet aportacions, heu
participat en els debats, heu advertit dels perills, i heu fet que aquest PTI sigui millor del que
hauria estat sense aquestes aportacions.

Joan Lluís:
-

-

La feina fins ara han estat prop de 40 reunions de l’equip negociador. Moltes han
acabat bé, altres quasi amb bufetades...
En aquestes reunions s’han posat moltes coses damunt la taula: lloguer turístic,
normatives Covid que afectaven el territori, etc. Ha funcionat com un subgrup dins
l’equip de govern.
Maig 2019, moment de crisi, acabàvem legislatura, PSOE volia aprovar inicialment
PTI, i tant nosaltres com els tècnics del propi Consell vam fer una plantada. El
document tenia errades, feina poc acurada, no hi havia una directriu política prou
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-

-

-

-

clara, i un informe tècnic que llavors hem conegut, en què amb 200 pàgines els
tècnics del Consell es carregaven part de l’articulat.
Va ser una aturada correcta, i la represa ha tingut un altre caire. Inicialment la feina
fou difícil perquè un conseller nou que no havia estat en territori abans, es va
passar els primers mesos dient que en unes setmanes s’arreglaria tot. Després va
canviar d’actitud, i ha donat joc. Va posar a disposició dels grups polítics els tècnics
de la casa i la feina compartida amb els altres departaments del Consell.
Arribam a un esborrany fa un mes, on feim aportacions que s’han incorporat. Altres,
fa falta més discussió política. Altres, és massa precipitat ara incorporar-ho sense
veure fins a quin punt una modificació puntual pot modificar altres aspectes.
El punt i final es va posar fa una setmana, i comença el procés d’aprovació inicial,
treball d’al·legacions, i cap a l’aprovació provisional i definitiva.
El PTI nou no fa un canvi radical respecte al de 2003, sinó que respon als nous
reptes.
El PTI de 2003 i d’ara no és el nostre, com ha dit en Miquel, en el sentit que no se’l
pot apropiar ningú. Però sí que és el nostre, perquè hem condicionat i més hem
pitjat perquè la protecció del territori fos present el 2003, i ara podem dir el mateix.
Moltes millores i temes intensament considerats són gràcies a les nostres
aportacions.
Ens hi queda feina a fer, i l’hem de fer. Temes de contingut, planimetria, afinar
algunes coses que consideram importants, i que volem que siguin articles
d’aplicació directa i immediata.

S’obre un torn de paraules sobre el tema:
- Andreu Servera: gràcies a tota la gent que des del Consell hi ha estat fent feina. Dubte:
aprovació inicial, 21 desembre. Provisional, 2021. Definitiva, quan?
- Joan Lluis: no podem tancar calendari. Dependrà d’al·legacions.
- Miquel Maria: en tot cas, no hem de frissar, millor que la definitiva sigui tard i bé, que no
prest i quedin temes no ben tancats.
- Maite Pons: amb l’aprovació inicial, es faran presentacions del PTI als ajuntaments, a nivell
tècnic? Es podrien fer reunions de Més per Menorca amb els ajuntaments.
- Miquel Maria: lo primer, ho parlarem amb Departament Territori. Reunions Més per Menorca,
imprescindibles.
- Pau Obrador: com queda lloguer turístic?
- Joan Lluís: el que vam aprovar inicialment és el que es manté: en zones turístiques tot, i als
nuclis tradicionals per petició dels ajuntaments considerats zones turístiques: Cala Llonga,
Es Grau, Sa Mesquida, Son Oleu, etc. Queda prohibit als altres nuclis tradicionals i als nuclis
urbans.

ACTA 45 assemblea de Més per

Menorca

Pàg. 5 de 8

- Pere Fiol: del esborrany del mes de novembre, s’ha modificat la matriu que es va discutir,
per si hi havia alguna contradicció?
- Joan Lluís: no ho tenim davant, ens ho apunta’m per mirar-ho i incorporar-ho via al·legacions
o informe tècnic.

5. Informació pressupost Govern Balear.
Josep Castells ens explica que avui han firmat acord amb consellera hisenda per votar a favor
dels pressupost i garantit la seva aprovació, el nostre vot és decisiu a la comissió.
adjuntam l’acord signat amb el Govern:
ACORD ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I MÉS PER MENORCA PER A L’APROVACIÓ
DE LA LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB PER A L’ANY 2021
Les parts en aquest Acord, Josep Castells i Baró, en representació de Més per Menorca, i, en
representació del Govern de les Illes Balears, la Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario
Sánchez i Grau, en el marc del debat de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2021, han
convingut subscriure aquest
Acord:
PRIMER.- Compromisos per part del Govern de les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears (GOIB) incorporarà als pressupostos les següents actuacions amb els
imports indicats:
- Suport a la candidatura Menorca Talaiòtica, 200.000 €.
- Suport a les activitats de Menorca Reserva de la Biosfera, 300.000 €.
- Redacció del projecte del nou centre de Salut d’Alaior, 200.000 €.
- Obres de condicionament interior hospital Mare de Déu del Toro, 2.000.000 €.
- Sala de rehabilitació del Centre de Salut des Mercadal, 180.000 €.
- Depuradora des Mercadal, 3.000.000 €.
- Connexió dessaladora de Ciutadella amb dipòsit des Cargolí, 121.000 €.
- Fons Covid per a transport públic, 2.080.000 €.
- Redacció del projecte del centre integrat d’FP hostaleria a Ciutadella, 200.000 €.
- Redacció del projecte habitatges protecció oficial Sant Lluís, 62.000 €.
- Redacció del projecte habitatge protecció oficial Es Castell, 240.000 €.
- Contractació personal Museu de Menorca i Biblioteca de Maó, 245.000 €.
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- Bonificació de la taxa de PBAU per a famílies en dificultats econòmiques.
- Increment de les beques del CIMe per a estudiants universitaris, 55.000 €.
- Suport Fundació Ciutadella Cultura, 40.000 €.
- Suport Premi Born de Teatre, 10.000 €.
- Redacció estudi pluvials d’Alaior, 20.000 €.
- Suport Espai Mallorca de Barcelona, 5.000 €.
- Suport activitats centre cultural Ca n’Oliver de Maó, 30.000 €.
- Suport Xarxa custodia del territori de les Illes Balears, 35.000 €.
SEGON.- Compromisos part de Més per Menorca.
a) Més per Menorca donarà suport íntegre als pressupostos, votant a favor de l’articulat i les seccions.
b) Més per Menorca votarà la resta d’esmenes presentades a la llei de pressupostos en el mateix
sentit que els grups de Govern.
c) Més per Menorca retirarà la resta d’esmenes que ha presentat al projecte de llei, sens perjudici
d’arribar a acords amb el Govern per tal que siguin acceptades o transaccionades, si escau.

Aquesta feina no ha estat de dos dies sinó que venim fent feina des del setembre. A
diferència de l’any passat que vam anar amb la confrontació, aquest any aprovarem els
pressupostos gràcies a la negociació. Hem tret molt de profit amb només “dos” diputats.
Estem preparant per aprovar tot açò un vídeo i una infografia..
Andreu Servera: es reafirma dient que tenim un paper molt interessant dins el Parlament, no
està dins el govern ens permet treure línies concretes
S’obre un torn de paraules:
- Pau Obrador: quin grau de compliment ha tingut el pressupost 2020:
- Pep Castells: en línies generals es compleix si el que rep els doblers fa la feina i els reclama,
i de les coses que ens vam demanant anam fent seguiment.
- Joan Palliser: donar l’enhorabona per la feina feta, sobretot tema depuradora des Mercadal,
pels doblers que falten vindran el 2022?
- Pep Castells: si.
- Maria Pons:. demana pels fangs de Ferreries.
- Pep Castells: no hi és perquè el crèdit està reservat i no calia tornar-los a posar.
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6. Torn obert de paraula.

No hi ha intervencions, sols excusar la no assistència del coordinador, que per motius
familiars, no ha pogut assistir-hi.

En aquest punt i sense més intervencions en Pepe Mascaró dona per acabada l’assemblea i
s’aixeca la sessió essent les 20,27h, i de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta

El President

La secretària de la Mesa

Pepe Mascaró

Laia Obrador

Menorca, dijous, 14 gener de 2021
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