ACTA DE L’ASSEMBLEA DE MÉS PER MENORCA

Data:

18 de setembre de 2021

Hora:

de 12.30 a 14.25 hores

Lloc:

Centre de Convencions des Mercadal

Assistents:
27 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca
Aprovació de les actes anteriors
Presentació i votació de la Comissió de primàries
Presentació de la Llei Reserva de Biosfera
Debat sobre mesures per combatre la massificació turística. Construcció d’un nou model
econòmic
7. Torn obert de paraules

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.
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2. Constitució de l'Assemblea de Més per Menorca
A les 12.40 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 Damià Coll com a secretari
d’actes.

3. Aprovació de les actes anteriors
S’aproven per assentiment les actes de les assemblees celebrades el 4 de juny (XLVIII) i 8 de
juliol (XLIX).

4. Presentació i votació de la Comissió de primàries
Eduard Riudavets: l’assemblea del 4 de juny va aprovar el reglament de primàries i la propera
passa és l’aprovació de la comissió que ha d’elaborar el calendari, fer complir el reglament,
resoldre possibles al·legacions, aprovar els resultats, etc. L’Executiva deixarà l’organització
de les primàries en mans d’aquesta comissió. Ara l’assemblea ha d’elegir els seus membres,
3 titulars i 3 suplents, amb la condició que cap d’ells podrà ser candidat/a al CIM o Parlament.
Amb la intenció que el procés sigui ràpid l’Executiva proposa les següents persones: Pepe
Mascaró, Xesca Florit i Andreu Servera com a titulars (estan alliberats pel partit i tenen
disponibilitat per fer aquesta tasca), i Víctor Ferrer, Elena Vilchez i jo mateix com a suplents.
Pepe: si algú vol formar part de la comissió ho pot dir ara. La votació ha de ser secreta, o
també es pot aprovar per assentiment.
Finalment s’aprova la proposta de l’Executiva per assentiment.

5. Presentació de la Llei Reserva de la Biosfera
Bep Juaneda: l’esborrany de la llei es va presentar el 24 de juny, hi va haver un període
d’exposició pública i ara el CIM està analitzant les aportacions que han arribat.
Us recordo els antecedents: l’any 1993 es va declarar Menorca Reserva de la Biosfera, el
1999 es va crear l’Obsam, el 2003 es va aprovar el PTI, el 2008 es va constituir l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera, i el 2019 s’aprova l’estratègia Menorca 2030 (descarbonització
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del sistema elèctric de Menorca) i el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera (salut i benestar,
educació de qualitat, aigua i sanejament, consum i producció responsables).
Ara començam un nou procés liderat pel CIM, que haurà de gestionar una sèrie de
competències per aconseguir el model de societat que volem per Menorca. La llei té la visió
que ha d’intervenir en l’àmbit del medi ambient però també ha de permetre posar damunt la
taula polítiques transversals per aconseguir un model social i econòmic sostenible. Un dels
pilars per desenvolupar correctament la llei és la transferència de competències amb una
dotació pressupostària suficient. La llei planteja un marc normatiu que té l’objectiu de dur a
terme una gestió diferenciada quan a la protecció del paisatge, els recursos hídrics,
l’ordenació del litoral, la biodiversitat, criteris ambientals en la contractació del sector públic,
etc. La majoria de competències pròpies dels Consells Insulars ja han estat transferides però
encara no comptam amb les d’aprofitaments forestals, règim general d’aigües, espais
naturals protegits i altres. Algunes àrees es podran gestionar juntament amb altres
administracions, com el Parc Natural de s’Albufera des Grau. I també el model turístic, la
gestió dels residus, etc. que han de ser coherents amb els criteris de la Reserva de Biosfera.
Una altra vessant és l’activitat econòmica de l’illa, que ha de ser coherent amb el model que
proposa la llei. Les administracions públiques hauran d’enfortir les activitats agrària i
ramadera, la indústria i l’artesania, el producte ecològic i/o de proximitat, etc.
Al setembre hem convocat els partits de l’oposició per intentar consensuar el màxim de
coses. També ens reunirem amb entitats, sobretot les que estan en el Consell Social de la
Reserva. A l’octubre volem convocar els òrgans que formen part de la Reserva de Biosfera
(consells Científic i Social). Voldríem que el CIM aprovés la llei a finals d’any i al gener poder
remetre la proposta al Parlament de les Illes Balears, però després de la primera reunió amb
l’oposició sembla que no volen anar mot ràpid.
Maite Salort: abans de la redacció de la llei es va fer una consulta pública prèvia, per mor de
la qual vam rebre més de 40 propostes. Una vegada presentada la llei vam obrir fins a finals
de juliol per fer aportacions, tot i que no era obligatori. Vol dir que la llei va néixer amb la
voluntat de ser compartida.
Bep: algunes de les aportacions que han arribat no tenen rang de llei, xerren més de gestió,
i altres volen afinar una mica més. I totes demanen més. Sembla que el que s’ha plantejat va
en la línia del que la gent demana.
Rafa Guillen: la participació dels ajuntaments està ben articulada?
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Bep: l’articulat és bastant genèric. Els reglaments hauran d’estipular aquestes coses.
Sergi Marí: enhorabona per la feina que heu fet. No conec l’esborrany de la llei al detall però
pel que fa a la gestió quotidiana, alerta que l’autoritat que l’hagi de gestionar no estigui
condicionada per altres, que es puguin decidir coses des de fora del CIM.
Bep: la llei diu que és el CIM qui pot decidir com ha de ser l’Agència de Reserva de Biosfera.
No es planteja que el Parlament pugui tenir competències; xerra d’algun òrgan consultiu, però
res més.

6. Debat sobre mesures per combatre la massificació turística. Construcció d’un nou
model econòmic
Pepe: avui no hem de prendre cap decisió, simplement es tracta de obrir un debatre sobre un
meló que s’ha obert. Té la paraula en Pep per introduir el tema.
Pep Castells: volem donar resposta al neguit ciutadà després d’aquest estiu i donar una
bateria de propostes. De moment no hi ha hagut més propostes polítiques. Volem transmetre
a la societat que estem treballant aquest tema. No volíem que les primeres propostes es
poguessin veure com un brindis al sol, són mesures concretes que, a partir del debat de
l’assemblea, es poden proposar a diverses entitats (Cercle d’Economia, Gob, Ashome, etc.).
Vam decidir centrar el debat de política general de la CAIB en aquest tema. Com sabreu, les
propostes que hem fet públiques són aquestes:
1- crear una borsa de places turístiques gestionades pel CIM. L’ideal seria que estigués
regulat pel PTI, però no està previst. Es podria fer canviant la llei turística.
2- reforçar la inspecció turística per perseguir l’oferta de lloguer il·legal, sobretot de
lloguer vacacional.
3- limitar l’entrada de vehicles a motor a l’illa durant l’estiu. Es podria fer amb la Llei de
Reserva de Biosfera.
4- limitar l’accés de vehicles de motor a certs espais, sobretot aparcaments de les
platges. S’hauria de fer conjuntament entre CIM i ajuntaments.
5- incrementar els recursos destinats a transport públic. La transferència d’aquest servei
es va fer fa anys però els reptes han augmentat molt. A Mallorca, on la competència
és del GOIB, es fan moltes coses, però aquí no podem per infrafinançament.
Necessitam més recursos, és un greuge comparatiu gran.

www.mespermenorca.cat
Ciutadella - Captius de Constantinoble, 53 – 07760
Tel 971 38 19 50 - 618 966 881
Administració: contacte@mespermenorca.cat
Nom: Acta 20210918-L

Maó- Cós de Gràcia, 29 – 07702
Tel 971 36 40 11 – 660 182 763
Comunicació: comunicació@mespermenorca.cat
Pàg. 4 de 7

6- regular la capacitat d’amarrament d’embarcacions. S’hauria de negociar amb la
Demarcació de Costes. És un altre element de saturació perquè hi ha falta de control.
7- augmentar l’impost de turisme sostenible. És una mesura que no agrada als hotelers,
és agosarada i incòmoda. Per açò és la que va destacar el diari Menorca.
Pepe: ara podem entrar en debat i fer les aportacions que considerem oportunes.
M. Jesús Bagur: quant als amarraments, s’ha de tenir en compte les embarcacions que no
tenen amarrament i les que venen de fora.
Rafa: s’hauria d’aconseguir un cens d’embarcacions de les empreses de lloguer i regular el
fondeig sobre la posidònia.
Simó Ferrando: és preocupant que la vigilància estigui en mans de 4 voluntaris, que no són
agents de l’autoritat. Per altra banda, s’ha de millorar la gestió de l’energia i els residus en el
sector hoteler.
Bep: les mesures plantejades han passat la fase de queixa ciutadana, o sigui que hauríem de
passar a l’acció. L’any que ve la llei encara no es podrà aplicar, però ja podríem intentar dur a
terme algunes iniciatives dels del CIM, per exemple en mobilitat.
Damià Moll: la limitació d’entrada de vehicles a motor està inspirada en la mesura aplicada a
Formentera, que també limita el parc mòbil dels mateixos residents, a més dels vehicles de
lloguer. Amb això s’ha aconseguit un increment d’un 30% en l’ús de la bicicleta. Hem de tenir
en compte que a Menorca tenim una mitjana d’un vehicle per habitant.
Joan Antoni Serra: alerta que hi ha un mercat de lloguer pirata d’embarcacions.
Maite Pons: quant al lloguer de barques, les empreses monitoritzen les seves embarcacions
i saben on han fondejat. S’hauria de pressionar Costes i Ports perquè no donin concessions
on no hi ha amarraments.
M. Jesús Bagur: pel que fa als amarraments, els ajuntaments podem posar uns límits però no
depèn només de nosaltres. Ports cobra als usuaris però els remolcs queden a terra, o sigui
que el problema el tenim els ajuntaments.
Eduard: la Llei de Reserva de Biosfera limitarà l’entrada de cotxes. Per la seva part, Eivissa
ho demanarà a través d’un decret. Ho hem d’intentar per una altra via perquè fins d’aquí a
dos anys la llei no es podrà aplicar. El mateix passa amb les places turístiques, no podem
esperar l’aprovació del PTI, hem de cercar altres vies. Les navilieres incrementen brutalment
www.mespermenorca.cat
Ciutadella - Captius de Constantinoble, 53 – 07760
Tel 971 38 19 50 - 618 966 881
Administració: contacte@mespermenorca.cat
Nom: Acta 20210918-L

Maó- Cós de Gràcia, 29 – 07702
Tel 971 36 40 11 – 660 182 763
Comunicació: comunicació@mespermenorca.cat
Pàg. 5 de 7

l’oferta a l’estiu però a l’hivern és minsa. Ens hem de queixar. Des del CIM hem de replantejar
la promoció turística perquè ara mateix Menorca es promociona tota sola, i els doblers es
podrien destinar a una altra cosa.
Elena Soriano: no és lògic que la gent que té casa aquí i ve un parell de mesos a l’any no pagui
taxa turística. El lloguer il·legal és bastant seriós perquè molta gent d’aquí no té casa i no en
troba per llogar. Quant als amarraments, moltes barques venen de fora; o posam unes
patrulles que controlin la costa o no farem res.
Rafa: s’ha de tenir en compte la incidència negativa que té el lloguer il·legal per als joves de
Menorca quant a l’accés a l’habitatge.
Joana Gomila: al final els municipis som qui rebem la majoria de queixes però no podem
solucionar els problemes. No sé si podríem obligar els restaurants a tenir una sala per guardar
els fems per aconseguir que els treguin quan toca. La plantilla de policia local tan minsa que
tenim, no podem impedir les renous, la neteja és un problema, regular les autocaravanes. No
tenim eines per gestionar-ho.
Pep: hem de mirar si a través de la llei turística es podrien solucionar algunes d’aquestes
coses, i si no, modificar-la. Sobre la gestió marítima, podríem fer una llista dels problemes que
detectam. I mirar com es pot pressionar la Conselleria de Turisme del CIM per fer complir la
normativa sobre el lloguer turístic. Pensau que alguna de les mesures que hem proposat no
és convenient? I per quina començam?
Bep: les mesures haurien de tenir una repercussió directa en els municipis l’estiu que ve.
Pepe: en relació al camp de Menorca, sembla que només hi ha vaques i llet, i que els altres
sectors no existeixen. Els hi hauríem de fer un poc més de cas.
Maite Pons: el tipus de turisme ha canviat. Abans era familiar, més tranquil, enguany eren
grups de joves que cercaven festa, lloguen barques per anar a platges verges, etc. Les xarxes
socials han promocionat Menorca, a través d’Instagram, amb vols a 20 € sense descompte de
resident! Habitatge en el cas dels joves, a Ferreries hi ha 50 cases en venda però cap per
llogar. S’hauria de poder regular d’alguna manera. Transport públic, ara que ha acabat la
temporada podem plantejar una ronda de reunions per millorar-la.
Sergi Marí: sobre la promoció turística, si una força política pot obrir aquest meló som
nosaltres. De manera tecnològica, hem de conèixer la imatge de la Menorca que es projecta;
no podem treure doblers de la promoció, ara hem de fer contrapromoció i tenir eines per
actuar.
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Andreu Servera: pel que fa a habitatge, reivindico una proposició de llei que hem presentat
al Parlament. Seria ideal que el CIM tingués molts més inspectors. A Barcelona l’ajuntament
ha subcontractat una empresa que revisa les ofertes, per exemple d’Airbnb. Compravenda
d’habitatges, es podria prohibir per llei que no es puguin comprar abans de 4 anys de ser
resident. L’empadronament hauria d’estar vinculat a la residencia. Fixar un IBI diferenciat per
a residents i no residents, gravar els habitatges adquirits per no residents. Convivència
ciutadana, insistir més en la creació d’una policia pròpia.
Maite Pons: quant a la policia local, tenim el problema de la 2a activitat. Per altra banda,
quantes hores han fet aquest estiu els treballadors del sector turístic, que en alguns casos
ni han cobrat, perquè els empresaris no han contractat més personal?

7. Torn obert de paraules
Salvador Pardo: després de la situació que hem viscut, hem vist com els governs més pròxims
han pres mesures que han retallat les llibertats bàsiques manu militari. Altres governs ho han
fet d’una altra manera amb resultats similars. Crec que els partits haurien de tenir una
postura sobre aquestes qüestions.
Elena: s’hauria de limitar l’entrada de vehicles però abans s’ha de donar una solució a la
mobilitat.
Pepe: d’aquí a un parell de mesos podríem tornar a fer una assemblea, si pot ser, presencial.
El president dona per acabada l’assemblea, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El Secretari

el President,

Damià Coll

Pepe Mascaró
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