ANÀLISI POLÍTICA (26 DE GENER DE 2013)

L’actual crisi ferotge liderada pels mercats i les posicions més ultraliberals han
aconseguit no solament el qüestionament de les altes quotes de benestar
aconseguides durant aquests 30 anys sinó també deixar sense respostes a la
socialdemocràcia que està intentant encara trobar el seu lloc.
La percepció ciutadana i la de molta militància és que la socialdemocràcia europea i el
nostre partit no n’és una excepció està des ubicada fruit de les polítiques realitzades
durant anys de govern i que ens han allunyat dels nostres valors fonamentals.
Lògicament aquesta des ubicació comporta una manca molt gran de lideratge i de
convertir-nos en alternativa clara a les polítiques neoliberals de la gran majoria de
poders.
Les polítiques econòmiques dutes a terme per una part important dels nostres governs
fan que avui hi hagi una manca molt gran de confiança i credibilitat sobre les actuals
propostes que realitzam. Lògic, la gent no creu que allò que proposam avui no fos
viable fa solament 2 anys quan governàvem. I tampoc creu que els dirigents que avui
ho proposen no fossin capaços d’executar-ho abans quan tenien i ostentaven el poder
institucional.
Per açò veiem de forma repetida com,tot i la baixada del PP, el PSOE no aconsegueix
remuntar i seguim en unes quotes de confiança molt baixes.
No som en aquests moments el referent d’alternativa. Tampoc ho són cap altre dels
partits d’esquerres i tampoc les forces nacionalistes. Però està clar que dins aquest
context (per molt que s’hagi reduït la seva confiança) el PP i la dreta d’aquest país té
totes les de guanyar.
El nostre electorat (potencial o que ho va ser anteriorment) no anirà a votar solament
per un exercici d’oposició crítica i destructiva sense plantejar alternativa. Si bé és cert
que la nostra oposició (especialment a nivell federal) ha de ser més contundent amb
una clara reafirmació dels valors progressistes, d’esquerra i democràtics.
Cap d’aquests aspectes poden ser defensats de forma tíbia pel nostre partit.
El nostre partit té l’obligació “moral i històrica” de conformar una nova transició pel
nostre país. Un model que replantegi, de bell nou, els nostres fonaments com a país.

Per açò requerim d’un debat intern clau per donar sentit a què significa ser
d’esquerres avui. Que en cap cas significa el missatge de la desaparició de classes sinó
el de la recuperació del discurs de defensa de les classes treballadores (altre cop
predominants, tenint en compte també els aturats) i l’establiment d’un sector públic
responsable però clarament enfocat a garantir els drets i benestar digne de la immensa
majoria de la població.
Valors d’esquerres dins un Estat democràtic que ha de promoure una participació
radical dels seus ciutadans. Per tant cap restricció a la participació ciutadana és
assumible des dels valors progressistes. Cap és cap, i per tant no pot ser limitat cap
dret a decidir dels pobles que configuren aquesta Espanya diversa i plural conformada
per diversos pobles i nacions.
I un Estat que ha de reflectir, per tant, la diversitat cultural, lingüística, econòmica i
social. Un país molt divers internament que ha de trobar de nou la capacitat d’acordar,
entre tots, el camí de futur però sense imposicions i respectant les lliures voluntats
dels diferents pobles que la integren.
Un model que podria suposar caminar cap un federalisme autèntic, amb una reforma
profunda de la Constitució que capgiri l’actual model de decisions. Que siguin els
diferents pobles els qui decideixen la forma de relació i en configurin la realitat federal.
En definitiva un esquema institucional que respongui a l’autèntica realitat d’Espanya.
I lògicament un partit, el nostre, que s’adapti a aquesta realitat, refonent les seves
estructures i convertint-les en reflex de les nostres societats. Fer realment federal
l’estructura del partit, capgirant la piràmide de decisions internes, posant en el nucli
del procés a les agrupacions locals i militància.
I “federalitzar” el partit ha de suposar també guanyar major pes de la militància en la
presa de decisions, participar en els processos de decisió tant de les polítiques com de
les persones que les han de representar i defensar. I en aquest moment on es constata
una pèrdua de confiança cap a la direcció del nostre partit seria convenient demanar a
la militància un procés participatiu intern per reafirmar lideratges i decidir les
polítiques.

Per tot açò reclamam:
- un partit que giri radicalment cap a valors d’esquerra, de defensa de les classes més
desfavorides, dels treballadors i treballadores (entesos aquests no solament com els
assalariats sinó en definitiva per tots aquells que treballen per viure i arribar a final de
mes de forma digne: petits autònoms, petites empreses, treballadors públics...)

- un partit que doni respostes a la nova realitat del nostre país, que lideri una reforma
de la Constitució que propugni un nou estat social i democràtic i que resolgui els
encaixos territorials existents i impulsi un nou Estat Federal.
- un partit que modifiqui les seves estructures per donar cobertura a molts dels anhels
de la militància socialista i de les conclusions dels diferents congressos i reclamant un
canvi en els processos decisoris interns. És a dir, fer real el que avui solament està en
el nom dels nostres òrgans (“federal”).
I per tot açò ens comprometem a participar activament en tots els debats claus que es
duran a terme dins aquest 2013 i que ha de suposar la fixació de les bases definitives
per recuperar la confiança i la credibilitat perduda, al costat de milers de persones que
ens demanen que defensem els seus drets i les seves problemàtiques, convertint-nos
així, de nou, en alternativa de govern.
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POSICIONAMENT POLÍTIC SOBRE EL DEBAT DE REFORMA DE LA LLEI DE RÈGIM LOCAL
(26 DE GENER DE 2013)

Els Ajuntaments són, com administració més propera, la peça clau de l’esquelet
institucional.
És a través d’ells que coneixem les necessitats i les problemàtiques més bàsiques dels
ciutadans i ciutadanes. I és a través de l’Ajuntament que s’actua en primer terme.
Durant aquests més de 30 anys de democràcia, hem vist com hem anat construint un
Estat que ha augmentat en serveis, a partir de la construcció d’un sistema de benestar
que ha permès una major qualitat de vida de la immensa majoria dels ciutadans.
Aquests serveis , molts d’ells nous, són gestionats pels governs autonòmics i,
especialment, pels ajuntaments. Serveis d’ajuda social, de mediació, d’integració, de
protecció ambiental, d’esports, cultura, de cohesió i de major participació... configuren
avui bona part de les tasques municipals i que suposen multitud de recursos.
Es calcula que quasi un 30% del pressupost municipal va dirigit a tasques que no
sónpròpies dels ajuntaments. I fa ja molts anys que, els socialistes, demanam no la
supressió d’aquests serveis sinó el finançament adequat per seguir-los prestant.
Endemés, els darrers anys s’ha demostrat (exceptuant mínimes expressions) com les
administracions municipals són bones gestionadors dels recursos públics. Les darreres
dades demostraven que no solament complien els requisits de dèficit sinó que eren les
que menys havien aportat als números de dèficit públic, suposant poc més del 3% del
total de dèficit.
Ara bé, les conseqüències de l’actual crisi econòmica i de les directrius marcades pel
Govern Rajoy, fan que siguin justament els ajuntaments el punt de mira de les gran
reformes institucionals, sense preveure’n les greu conseqüències damunt les persones.
Els ajuntaments estan de fet a dia d’avui intervinguts, han de passar uns controls del
ministeri d’hisenda que suposen, de fet, deixar sense efecte el precepte constitucional
pel qual les administracions locals han de gaudir d’autonomia suficient per prestar els
seus serveis. Ara per ara açò a molts de casos no es produeix.

I amb les reformes plantejades pel PP, sense consens, unilateralment en cap cas
resolen els actuals problemes ni dels ajuntaments ni aporten solucions als problemes
globals de les administracions públiques.
La reforma plantejada pel PP no aporta mesures per fer-los més eficients, tampoc
delimiten les seves competències per estudiar-ne possibles duplicitats, no adeqüen les
competències a les noves realitats d’avui en dia, que res tenen a veure amb aquella llei
de bases del 1987.
I, especialment, aquesta reforma no va acompanyada de una revisió de la llei
d’hisendes locals.
Per tant des del PSOE no podem tolerar revisions legislatives tan importants que
poden produir greus efectes damunt el benestar i la qualitat de vida de molts vesins i
vesines. Ni tolerarem reformes que obrin les portes a privatitzacions de serveis bàsics
com sembla voler impulsar el PP.
Per açò el PSOE-Menorca resol traslladar als òrgans federals del nostre partit l’enorme
preocupació i animar a treballar-ne una proposta alternativa que suposi:
-

Fer compatible l’esforç per l’austeritat per contribuir a l’estabilitat
pressupostari amb el manteniment de l’autonomia municipal
Acordar les competències municipals molt més vinculades a les necessitats
d’avui, modernitzant les entitats locals, fent-les més eficients
Estudiar les duplicitats, intentant evitar-les però assegurant la seva prestació
pública

Per altra banda demanam que els Ajuntaments no siguin culpabilitzats i deixin d’estar
en el punt de mira del govern central. Ni són els causants del dèficit públic i són bons
gestors dels recursos públics.
Al temps que instam a tots els partits que consensuïn un règim de retribucions pels
càrrecs municipals, evitant les diferències, limitant els salaris màxims però dignificant
els milers de regidors i regidores que dediquen temps i esforços a resoldre molts dels
problemes dels vesins i vesines.
Per aquest fet condemnam de forma rotunda la disminució del número de regidors i
regidores, per la pèrdua clara de representativitat però per ser, clarament, una mesura
que, en cap cas, suposi cap tipus d’estalvi i si molt de populisme irresponsable per part
del PP.

TRANSPARÈNCIA I RADICALITAT DEMOCRÀTICA (26 DE GENER DE 2013)

Com s’ha discutit durant aquests darrers mesos després de les passades eleccions i
dels processos congressuals del nostre partit, el projecte socialista necessita d’una
profunda revisió programàtica. D’una actualització dels seus projectes per fer-los
creïbles i proposar-los com a vertaderes alternatives als de la dreta.
Però al temps que treballam en aquesta revisió ideològica, són molts els i les militants
que demanen una forta revisió democràtica. Revisió que ha de suposar una
reformulació dels nostres codis ètics i que signifiquin liderar les necessàries reformes
per retornar la confiança a la POLÍTICA. Ja que és solament a través d’aquesta que es
poden resoldre els problemes de la immensa majoria de la gent, des de postulats
progressistes.
Les persones que es dediquen a la política han de recuperar la confiança i deixar de ser
vistos com una part del problema. I per tal que així sigui el nostre partit ha de liderar
una revolució de transparència.
El nostre partit no ha d’amagar res de les finances com a organització ni de les
remuneracions dels càrrecs públics que d’ell en depenen.
Només amb actes de màxima transparència iniciarem un camí per resoldre la manca
quasi absoluta de confiança. Tan sols demostrant que ni l’organització ni cap dels seus
càrrecs pretén participar en política per cap tipus d’interès individual sinó que hi
participa per treballar per un interès col·lectiu.
Lògicament com a partit d’esquerres perseguim la dignitat del treball polític i la
necessitat de la remuneració suficient per viure. Però hem d’iniciar un camí clar i
contundent per fer desaparèixer qualsevol ombra de dubte de cap tipus de privilegi
per qualsevol de les persones que es dediquen en un moment determinat a l’exercici
digne de la política.
És per tot açò que, sense esperar a les resolucions que puguin venir d’altres instàncies
del parit, el PSOE-Menorca resol pel seu màxim òrgan entre congressos que és el
Comitè insular:
-

Publicar totes les aportacions que reben les diferents organitzacions que d’ell
en depenen. I açò són les 8 agrupacions locals i la federació socialista de
Menorca.

-

-

-

-

Publicar mensualment les retribucions de TOTS els càrrecs públics, de
designació i orgànics que percebin alguna aportació pública. Sigui com a salari o
com a dietes d’assistència a òrgans col·legiats o en funció del seu càrrec.
Responsabilitzar d’aquest acord a la comissió d’ètica i garanties del PSOEMenorca qui n’haurà de fer el seguiment i donar compte a l’executiva insular i
al propi comitè insular
Al mateix temps aquesta informació serà remesa a les diferents instàncies del
Partit i serà publicada la seva actualització mensual a la pàgina WEB del PSOEMenorca de forma destacable, visible i de molt fàcil accés.
Per últim, encarregar a l’executiva insular del PSOE-Menorca elaborar un nou
codi ètic dels càrrecs públics del PSOE-Menorca que haurà de ser aprovat en un
comitè insular en un termini no superior a 5 mesos, previ debat a totes les
agrupacions locals.
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INICI DEL DEBAT DE POLÍTICA TERRITORIAL (11 DE MAIG DE 2013)

L’aprovació del Pla Territorial Insular, ara fa deu anys, va significar la implantació d’un
model de creixement econòmic sostenible, basat en un ample consens social, que ha
fet possible la conciliació de la prosperitat i el benestar amb la preservació del paisatge
i el medi ambient d’acord amb els principis que van inspirar la declaració de Menorca
Reserva de Biosfera.

Els deu anys de vigència del Pla Territorial que ara es compleixen han demostrat amb
escreix la conveniència, ara en qüestió, de decidir el model territorial des de la
voluntat de les ciutadanes i ciutadans de Menorca, a través del Consell Insular, els
ajuntaments i el més ample consens polític i social possible, sense la intervenció ni la
interferència d’institucions no exclusives de la nostra illa.

D’acord amb el que disposa el propi Pla Territorial Insular, el compliment dels seus
deu anys de vigència implica la necessitat de procedir a la seva revisió reglada. Per
tant, el govern del Consell Insular ha de proposar a la societat menorquina i als grups
polítics, de manera raonada i coherent amb els principis de la declaració de Menorca
Reserva de Biosfera, els canvis que considera necessari promoure en la redacció del Pla
per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals.

La transcendència de qualsevol possible canvi rellevant en el Pla Territorial obliga,
d’acord amb les normatives vigents i la bona pràctica democràtica, a un procés
suficient, seré i transparent d’explicació, justificació i acord atès que les decisions que
ara es prenguin no només afecten a les voluntats actualment majoritàries sinó que, pel
caràcter irreversible que tenen determinades intervencions sobre el territori, la decisió
que ara es prengui vincula també les futures generacions.

L’actual govern del consell ha tingut gairebé dos anys per analitzar i proposar a la
societat menorquina el seu model territorial a través de l’explicació pública dels criteris

generals que han de regir la revisió del Pla Territorial. A hores d’ara, res no se’n sap.
Només coneixem l’ús i abús de la declaració de Menorca Reserva de Biosfera com a
mera marca turística i un barroer recurs de màrqueting polític darrera el que amagar la
pròpia incapacitat de decisió, la indefinició programàtica i la paràlisi institucional. Dos
anys de govern del Senyor Tadeo i el PP no han estat suficients ni tan sols per explicar
de manera cabal què volen fer. Hem viscut un esperpèntic procés que avarca des del
compromís electoral d’aprovar amb caràcter inicial el Pla Territorial en sis mesos fins a,
dos anys després, haver de demanar al Parlament una pròrroga sense terminis davant
la incapacitat d’aprovar en una any (i ni tan sols presentar o explicar) una Norma de
caràcter transitori que pretén suplantar el Pla i negar l’imprescindible debat públic i el
necessari consens polític i social sobre el futur del territori i el paisatge.

Davant la clara incapacitat manifestada pel govern del Consell, el PSOE insta al Partit
Popular a fer públics els criteris generals de redacció del Pla Territorial i a abandonar
la via de l’elaboració d’una Norma Transitòria que lesiona greument el dret a la
participació pública, la transparència i les possibilitats de diàleg i de consens, usurpa
les competències urbanístiques municipals i permet ordenar el territori de manera
aleatòria, sense criteris territorials homogenis i permet suplantar, de manera
presumpte, els consensos públics i l’interés general pels acords opacs i la conveniència
particular.

Els fal·laços, insistents i puerils arguments del Partit Popular que pretenen culpar de la
regressió econòmic i social que pateix Menorca al Pla Territorial per tal d’eludir les
seves responsabilitats de govern i la seva incapacitat, són sistemàticament desmentits
per la realitat i les pròpies actuacions del Partit Popular a l’hora de concedir llicències i
autoritzacions. En qualsevol cas, però, l’evolució econòmica i social de Menorca i els
propis resultats de l’aplicació del Pla Territorial durant els darrers deu anys aconsellen
d’introduir-hi canvis per tal d’encarar amb confiança i noves oportunitats de
creixement sostenible el futur de Menorca i la recuperació de l’activitat econòmica i la
prosperitat.

El PSOE proposarà a la societat menorquina, per tant, un debat públic que faci possible
la construcció d’un nou consens social i explicarà de maner clara quins són els criteris
que, a parer dels socialistes menorquins, han d’impulsar la revisió del Pla Territorial
d’acord amb l’anàlisi del seu funcionament i la necessitat de garantir la reactivació
econòmica i la recuperació de l’activitat laboral i la prosperitat de les menorquines i els
menorquins.

Volem fer possible un debat públic serè i profund que permeti encara el futur
econòmic i territorial de Menorca des de la generació de confiança pública i la
seguretat jurídica d’acord amb els principis reals de la declaració de Menorca Reserva
de Biosfera.

La proposta socialista estarà decididament encaminada a promoure i fer possible la
recuperació econòmica des del més escrupolós respecte a la cohesió social i territorial i
a la protecció del paisatge i el medi ambient. Un cop debatuda públicament i
consensuada socialment, la proposta serà impulsada i promoguda pels representants
públics socialistes a totes les institucions on som presents i, de manera especial, serà
aplicada en l’àmbit de les seves competències pels alcaldes socialistes.

Per tant, celebrarem en el termini màxim de dos mesos un Comitè Insular extraordinari
que, un cop debatudes i acordades les seves directrius per part de les Agrupacions
Locals del PSOE, aprovarà la proposta amb la que volem participar de manera activa i
des dels valors progressistes al necessari debat sobre el model territorial que ha de fer
possible l’encarar la reactivació econòmica i el generar noves oportunitats de
prosperitat i benestar a partir de la cohesió social, la confiança, la seguretat jurídica i la
preservació de Menorca i els seus valors ambientals i paisatgístics per a les generacions
del futur.

11 de maig de 2013

EL MODEL TERRITORIAL DE MENORCA: PASSAT, PRESENT I FUTUR (7 DE DESEMRE DE
2013)

Des que fa 31 mesos el PP va guanyar les eleccions a la majoria d’institucions
menorquines hem vingut escoltant que la solució quasi única de la sortida de la crisi
passava per la revisió i reforma del model territorial. Un model territorial que,
simbolitzat amb el Pla territorial insular de l’any 2003, era el causant de tots els mals
de la nostra Illa.
Però la primera realitat evident de l’inactiu govern del Consell Insular de Menorca és
que, passats dos anys i mig, ningú ha vist aquesta suposada urgent revisió del model
territorial.
Ans el contrari, malgrat les demandes de tots els col·lectius,el govern del Consell no ha
mostrat ni els esborranys d’aquest projecte.
Certament les passes a altres instàncies de govern han anat encaminades a rompre els
principals plantejaments que caracteritzaven el model propi adoptat i defensat per la
societat menorquina. Exemples com la llei Company (Llei 7/2012, de 13 de juny, de
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible), la nova llei turística (de juliol
de 2012) etc... suposen una permissivitat excessiva contrària en bona part als
paràmetres que marcava el PTI.
Quan es celebren els 10 anys de l’aprovació del PTI i justament quan el propi
document marca la necessitat de la seva revisió, el Govern insular del PP diu que
treballa en l’elaboració d’una Norma territorial transitòria, que res té de transitòria
però que intenta suplir el PTI permetent o possibilitant una modificacions “a la carta”
tant d’ajuntaments com de promotors. Uns projectes que no sorgeixen de la revisió
global del model i la fixació d’uns nous criteris generals i, en canvi, semblen respondre
a interessos particulars.
Davant aquesta situació que crea no només una evident incertesa i, per tant, una forta
inseguretat jurídica (ben bé el contrari del que el PP proclamava) sinó que genera
també la clara convicció d’obrir de nou el model territorial, cal fer memòria i recordar
d’on neix el model amb què en s vam dotar els menorquins i menorquines.

Un model (l’anterior al PTI) que considerava gairebé tota l’illa de Menorca com a
urbanitzable. Amb una plans municipals (hereus de l’antic pla provincial) que convertia
Menorca en un exponent més de l’ urbanisme ferotge tan típic de la costa espanyola.
Municipis com Mercadal o Alaior mantenien unes expectatives urbanístiques quasi
sense límit i provocava un desenvolupament que, avui, ens semblaria directament un
absolut delicte.
El PTI desenvolupà uns criteris generals pactats social i políticament i que suposà dotar
a Menorca d’un model de creixement diferenciat, sostenible i de protecció únic al
nostre entorn.

Un model impugnat per un PP que seguia anhelant un creixement desorbitat i que
retorna avui a renéixer. Un model que no és garantia de prosperitat i si de desfeta
ambiental i territorial. Fins i tot el model de protecció esdevé un vertader al·licient
econòmic en quant que suposa la fixació d’un producte atractiu, diferenciat i amb un
valor afegit que es ven a dia d’avui com garantia d’èxit.
Els socialistes seguim reivindicant un model que ha mantingut Menorca al marge de les
pressions urbanístiques més ferotges i que ha implicat poder oferir un producte i una
qualitat sense similitud propera.
Seguim per tant afirmant, sense dubtes, que l’aposta realitzada ara fa més de 10 anys
va ser i segueix essent l’adequada. Amb els canvis i les actualitzacions necessàries però
amb el total convenciment que, solament, des de la protecció i la sostenibilitat podem
garantir un futur sostenible.
I tot model compte amb un risc. Un risc, però que és molt menor que el fet de no
haver actuat per salvaguardar Menorca. Té preu la protecció de tota la costa
menorquina? I del sòl rústic? No és ben lògic pensar que la protecció i la retirada d’una
pressió especulativa hagi de comptar amb un fons de reserva? Sempre i quan
l’actuació global no es posi en entredit i els diferents processos judicials reconeguin el
dret de fixació del model al Consell insular.
I açò és exactament el que ha passat. Sentència rere sentència s’ha reconegut la
competència del consell Insular de Menorca en establir les directrius bàsiques
d’ordenació a través del PTI. CAP procés li ha discutit aquest paper, ni tan sols l’únic
procés perdut.
Per tant, els processos han anat demostrant que la capacitat de la institució insular és
inequívoca. I que a l’igual que el procés del camí de cavalls la decisió passava per
determinar la voluntat política i establir sempre d’interès general per damunt de
qualsevol conflicte o pretensió personal.

En qualsevol cas, la reafirmació del model i per tant de totes les decisions que el van
possibilitar, implica ser ben conscients de la repercussió d’una sentència que contradiu
tots els processos dictats fins el moment i que suposa donar la raó a un promotor pel
fet solament de la reducció d’aprofitament. Aquesta repercussió desgraciada i fatídica
no pot ser, però, excusa per desvirtuar un model que compta amb un suport social clar
i aprofitar aquesta sentència per reobrir unes aspiracions urbanístiques que no estan
en discussió avui.
Aquest procés està essent emprat políticament per amagar la manca de lideratge
institucional i reprendre aquell model territorial tant anhelat pel PP, tal i com van
demostrar amb el recurs al propi PTI.
Al mateix temps serveix també d’argument per retallar o eliminar plans mancomunats
o concertats amb els ajuntaments com el Pla Insular de Cooperació, o el servei
d’extinció d’incendis, el consorci per la legalitat del sòl rústic...
Des de juny de 2011, on el procés no estava acabat, el Govern insular ha pres unes
decisions de defensa que semblen no haver esgotat totes les vies possibles i,per tant,
mai sabrem si alguns dels recursos que s’han renunciat a presentar podrien haver
conclòs amb un resultat diferent.
En qualsevol cas, els canvis de criteris (amb la forma i calendari de pagament) i les
renúncies a acudir de forma contundent a la resta d’institucions, denoten una evident
sensació de desistiment polític.
Clamorosa és la renúncia a reclamar davant altres instàncies com el Govern Balear o de
l’Estat, tot i més quan altres actuacions molt allunyades de la legalitat com l’enderroc
de Ses Covetes amb condemna al consistori per atorgar una llicència no ajustada a
dret, ha rebut fons autonòmics. I altres també succeïts a Mallorca com el Pont des Riu
de Manacor. O sense anar més lluny les gestions que van fer govern socialistes per
preservar l’Albufera des Grau amb la total col·laboració econòmica del Govern central.
Una gestió que anys després va possibilitar la declaració del Parc natural i de la Reserva
de la Biosfera.
En definitiva aquests dos anys i mig han estat plens de dissonàncies entre allò que es
diu i allò que es fa. Entre el que diuen defensar i el que realment executen.
En el cas territorial ha passat exactament açò. Mentre es proclama la defensa
ambiental i s’inclou com producte clau per promocionar turísticament l’illa, s’aproven
projectes d’aparcament a platges, es salten procediments d’atorgament de permisos
en sòl rústic, es desmantella els instruments de control unificat del territori o es
projecten actuacions damunt la xarxa viària contràries absolutament a la fisonomia
d’integració ambiental.

A l’igual que el PP no ha renunciat a un macro projecte damunt la carretera i
únicament transforma la idea de desdoblament a un de macro rotondes, tampoc
renuncia a aplicar el model territorial que va inspirar el recurs contrari al PTI, l’any
2003. I està usant els mecanismes de descrèdit possible per renéixer un projecte de
desenvolupament econòmic basat en el ciment.
És per tot açò que el PSOE Menorca acorda:
1. Reafirmar el compromís amb els valors que van inspirar i aprovar el PTI
2. Defensar totes i cadascuna de les decisions que vam prendre en defensa d’un
model territorial sostenible i d’interès general i la capacitat del Consell per fixar
les bases d’aquest model
3. Proposar la revisió del PTI des dels principis del desenvolupament econòmic
compatible amb la sostenibilitat ambiental i la protecció del paisatge i des del
consens social i polític
4. Que l’aplicació de la nova proposta territorial aposti per la simplificació
administrativa dels processos per dinamitzar l’economia des de la defensa
d’interès general i la seguretat jurídica.
5. Seguir apostant per un model turístic basat amb la qualitat i amb la
diferenciació i, per tant, amb la correcte definició de usos per tal de fer possible
que l’activitat turística permeti la tranquil·litat i bona convivència de l’ús
residencial bàsic.
7 de desembre de 2013

RESOLUCIÓ SOBRE LA PÈRDUA DE DRETS I LLIBERTATS (7 DE FEBRER DE 2014)

Quan acabi la recessió, haurem perdut pel camí ,una sèrie de drets i llibertats. Estem
patint un retrocés de molts anys degut a un conjunt de retallades, de tot tipus, que poc
a poc estan generant una societat cada vegada més seccionada,desigual i
desmembrada.
No es tracta només d’un debat de dretes i esquerres sinó d’autoritarisme confrontat
amb democràcia. A aquests governs els agraden les majories silencioses; però per si de
cas en el futur aquestes canviessin, estan donant passes per convertir per llei(s) a la
societat en una societat de majories silenciada.
Estem davant un intent de reduir a la mínima expressió l’Estat de benestar,
minimitzant tots els serveis públics i, per tant, la igualtat d’oportunitats.
Amb una sèrie de lleis, i de forma progressiva, el govern del PP esta tocant el nervi del
sistema democràtic. Conseqüentment s’afiança la caiguda de drets civils i el retrocés
de la mateixa qualitat democràtica. Així es posen en qüestió els valors que qualsevol
societat ha de preservar:-justícia, equitat,i en definitiva, llibertat de tots els seus
ciutadans i ciutadanes.
No podem donar per bones les polítiques d’ajust més reaccionàries, els objectius de les
quals són clars: fer retrocedir en drets,llibertats i salaris fins a anys que pensaven
superats.
La pèrdua de drets cívics es manifesta amb una sèrie de mesures, algunes en forma de
lleis, decrets... i d’altres de forma més subtil, com el descrèdit dels sindicats, del
professorat o altres col·lectius que lluiten contra les desigualtats.

Alguns exemples son fàcilment observables:
Una precarietat laboral propiciada per unes reformes laborals que per primer cop
implica que el fet de tenir una feina no garanteix poder disposar de suficients recursos
per tirar un projecte de vida digne.

El desmantellament progressiu de serveis públics bàsics com la Educació, la Sanitat
universal, les pensions, la dependència, la igualtat de gènere,la pèrdua dolorosa dels
habitatges a costa dels guanys dels més poderosos, el dret a reunió i manifestació, la
utilització de símbols...i fins i tot, recentment, el reviure i obrir ferides de la guerra civil
i del franquisme des del record únicament als morts d’un dels bàndols.
Lleis i reformes amb una clara visió ideològica que no és majoritària a la nostra
societat,con la Reforma Laboral, la LOMQE, la de Seguretat Ciutadana, Interrupció
voluntària de l’embaràs, de taxes judicials... no poden ser acceptades per un poble que
ha de preservar els drets aconseguits i mantenir els valors que sustenten una
democràcia i una societat que ha de ser: solidària , informada i participativa.
Es la nostra obligació,moral,històrica i solidària lluitar per aquesta societat que
desitgem.

És per tot açò que el PSOE-Menorca acorda:
-

-

Manifestar el més absolut rebuig a aquesta involució en drets i llibertats
provocada per les polítiques del PP a totes les instàncies i que atempten
directament contra les conquestes assolides durant tots aquests anys de
democràcia.
Treballar intensament per la recuperació d’aquests drets perduts, la seva
consolidació i la consecució de nou, essent aquesta feina la principal de les
accions programàtiques de cara a les properes eleccions.

7 de febrer de 2014

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A PRIMÀRIES OBERTES (7 DE FEBRER DE 2014)

El Comitè insular del PSOE-Menorca va aprovar el 21 de setembre de 2013 traslladar
dins el debat de la conferència política federal la necessitat de defensar la
convocatòria d'un procés de primàries obert a la ciutadania per a l'elecció del nostre/a
candidat/a a l'alcaldia de tots els municipis on fos possible i, en tot cas sempre, als
municipis majors de 20.000 habitants, així com a la presidència del Consell de
Menorca, Govern de les Illes Balears i Govern d'Espanya.
Aquest acord unànime va ser traslladat a les reunions prèvies del PSIB, per tal que fos
defensat pels representants del mateix a la pròpia conferència.
Aquesta voluntat partia de la idea d’afavorir al màxim el debat obert a la ciutadania i,
per tant, poder regular els processos de primàries amb el màxim temps possible,
garantint la transparència dels mateixos, reduint el nombre d'avals per poder
presentar candidatura.
Al mateix temps van ser nombroses les veus que reclamaven que aquesta normativa
havia de ser aprovada per una conferència orgànica donant participació als/as
militants i no solament per una resolució de la Comissió Executiva Federal, Comitè
Federal o Consell Territorial.
Així ho van defensar els i les representants de Menorca i de tota la delegació de les
Illes amb na Francina Armengol al front.
Finalment, la Conferència Política “consciente de la pluralidad territorial y la diversidad
de las realidades demográficas y políticas, y de la diferencia de estar en el gobierno o
en la oposición, propone que, una vez elaborado el Reglamento Federal para la
celebración de dichas primarias abiertas a nivel estatal, estas se puedan celebrar a
nivel autonómico, previa autorización del Comité Federal, cuando así lo solicite la
Comisión Ejecutiva Regional, de Nacionalidad o Autonómica correspondiente”.
El Comitè Federal del PSOE reunit el passat 18 de gener a Madrid va ratificar la
resolució de la conferència política i va deixar oberta la possibilitat de celebrar
primàries a nivell autonòmic prèvia petició de la comissió executiva regional.
L’Executiva del PSIB-PSOE va aprovar el passat dia 25 amb l’acord de celebració de
primàries obertes a la ciutadania per triar el candidat/a del PSIB-PSOE a la presidència
del Govern de les Illes Balears en les pròximes eleccions autonòmiques.

Una decisió, per tant, coherent amb el que des de Menorca i la resta de les Illes s’havia
defensat i que, entenem, com un instrument al servei de la transparència i de la
necessària renovació en el funcionament del nostre partit.
Una eina que ens diferencia d’altres organitzacions polítiques i que ha d’esdevenir una
oportunitat per generar il·lusió entre la ciutadania i per ser més pròxims a les seves
necessitats.

Per tot açò eleva, al Comitè insular del PSOE-Menorca la següent resolució:

El PSOE Menorca s’enorgulleix del procés iniciat i aprovat de convocatòria de
primàries obertes a la ciutadania per l’elecció a la presidència de l’Estat i dels acords
que han suposat la convocatòria amb el mateix mètode per les eleccions
autonòmiques. L’única força política que ha decidit fer partícips a molta més gent per
escollir els seus candidats i candidates.

El PSOE-Menorca expressa, al mateix temps, la voluntat i compromís de continuar
treballant per a que les primàries obertes siguin també possibles per a l’elecció dels
nostres candidats i/o candidates a les batllies dels municipis i a les presidència del
Consell insular.

I per últim demanam a les agrupacions locals que siguin sensibles a les voluntats de
la ciutadania a l’hora d’escollir els/les caps de llista a través de les fórmules d’escolta
que es considerin necessàries i siguin viables com, per exemple, assemblees obertes,
reunions veïnals, trobades sectorials, etc.

7 de febrer de 2014

RECUPERAR EL CONSENS PER LA REFORMA DEL PROJECTE DE LA CARRETERA
GENERAL (3 DE MAIG DE 2014)

La reforma i la construcció de carreteres necessiten de consens social i polític. S’ha de
garantir la seguretat del trànsit des del respecte al medi ambient i el paisatge tot
dotant a les vies de la capacitat suficient d’acord amb les necessitats reals de la
demanda i les perspectives de la necessària recuperació del creixement econòmic
sostenible de Menorca. Les carreteres s’han de projectar des dels principis de la
Declaració de Menorca Reserva de Biosfera.

La reforma de la carretera s’ha de conciliar amb una planificació del transport públic
ajustada a les possibilitats de creixement de la demanda social i turística. Les polítiques
de transport han de recuperar la funció d’inversió de futur a favor de la sostenibilitat i
la mobilitat, vista la capacitat que han demostrat de frenar i disminuir l’ús del vehicle
privat i d’afavorir la igualtat d’oportunitats. La inversió en transport públic té un retorn
econòmic i social molt superior a la de la construcció o reforma de carreteres i a canvi
d’una despesa molt inferior. El recursos destinats a la construcció, per exemple, d’una
rotonda com la proposada a Biniaiet (que no es justifica per raons de seguretat o
fluïdesa del trànsit, endemés) tindrien un retorn social molt superior si es destinassin a
potenciar el transport públic.

La política d’invertir en infraestructures de magnituds no justificades (i encara més en
època de crisi), combinada amb les pujades antisocials de les tarifes de transport,
defineixen clarament les prioritats del Partit Popular, contraries a la igualtat
d’oportunitats i la defensa del territori i del paisatge.

La reforma de la carretera general proposada no respon a cap justificació de caràcter
jurídic. La disparitat de criteris a l’hora de solucionar interseccions com les proposades
a Biniaiet i Ets Alocs (aquesta endemés amb més demanda de trànsit) demostren la

falsedat dels arguments legals del Consell i fan evidents les arbitrarietats i
contradiccions de la proposta.

La modificació del Conveni de Carreteres consensuada dia 25 de març pel Ministeri i el
Consell demostra, com deixa clar la clàusula 7.4, que canviar les obres a les que es
destina el Conveni depèn de la voluntat política de les parts. Es podrien dedicar part
d’aquests recursos a la millora i manteniment d’altres carreteres i derivar una part del
pressupost del Consell a satisfer les demandes de transport públic.

La pressió social,cívica i justificada, ha fet rectificar algunes propostes inicials del
Consell, tot reduint la seva afectació territorial i paisatgística. Però les modificacions
incorporades

no

impliquen

un

canvi

a favor

d’un

model

de

carretera

mediambientalment sostenible, socialment acceptable ni tècnicament justificable. Així
ho demostren els reiterats canvis i rectificacions que han sofert els projectes.

El Partit Popular és presoner de la seva estratègia de defensa de la conversió de la
carretera general en autovia. És incapaç, una vegada més, de resistir les pressions que
sofreix per part dels sectors més desarrolistes dels seus afiliats i d’escoltar el clamor
social en contra.

Per més que el Partit Popular ho vulgui emmascarar, la forta contestació social no
respon a actituds radicals sinó que és compartida per la gran majoria de la societat. La
defensa del model proposat pel PP no ha trobat valedors significatius entre els sectors
socials i econòmics actius i responsables. Ben al contrari: l’impacte paisatgístic del
projecte i les seves conseqüències econòmiques negatives ha estat denunciat
reiteradament per destacats sectors empresarials menorquins compromesos amb la
qualitat de l’oferta turística de la nostra illa.

La reforma de la carretera general proposada pel PP podria tenir conseqüències
perjudicials per a l’economia turística de Menorca així com causar una transformació
paisatgística irreversible. No es justifica ni per la necessitat de major seguretat ni per la
de millora de la capacitat ni de la fluïdesa. L’obcecació política i l’orgull mal entès dels

responsables de la reforma no poden comprometre el futur de Menorca ni la
sostenibilitat del seu model territorial i econòmic.

La necessitat de reformar la carretera general per millorar la seva seguretat no és
discutida per ningú. La millora de les principals interseccions, la rectificació de les
corbes i canvis de rasant, l’ampliació dels vorals, la incorporació de nous tercers carrils
i la resta de solucions tal com estaven recollides en la proposta elaborada pel govern
socialista del Consell i que el PP va fer servir per a licitar el projecte (i que després va
canviar), responen a una clara i suficient justificació tècnica i tenien un consens social
que el PP arbitràriament ha romput.

La recuperació de les propostes inicials pot obrir un camí de consens polític i social que
el PP hauria de voler emprendre juntament amb la gran majoria de la societat
menorquina. Estan comprometent el futur de tots. Exigim del Partit Popular que escolti
les peticions de diàleg i consens que tant li han reclamat entitats, associacions i partits
i emprengui la necessària reforma de la carretera general d’acord amb la voluntat de la
majoria social de Menorca.

3 de maig de 2014

PER UN FINANÇAMENT JUST AL CONSELL INSULAR DE MENORCA (3 DE MAIG DE
2014)

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que“Els Consells Insulars són les
institucions de govern de cada una de les illes i exerceixen el govern, l’administració i la
representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”.
Tota una declaració de principis que reclama, però, de l’acompanyament d’un corpus
jurídic que els enforteixi, d’unes accions de govern que les reconeguin i d’una estima
col·lectiva que, sorgida de l’acció individual de cada un dels ciutadans,ens identifiqui
envers les institucions de govern insular.
Les Illes Balears som, de fet, una comunitat massa jove. Que es coneix i es reconeix
massa poc a ella mateixa.
I per açò mateix hem de valorar tot el que hem avançat al llarg d’aquests més de
trenta anys de Consells. Fruit d’una feina compartida entre forces socials i polítiques,
els consells han guanyat en competències, en recursos i en capacitat reglamentaria. I
per tant també en autonomia, en estructura i en capacitat de resposta.
I mentre fèiem tot açò, enfortíem la nostra Comunitat. Mentre construíem els Consells
Insulars, consolidàvem l’estructura institucional de les Illes Balears.
Malauradament però, aquest camí conjunt per enfortir els governs insulars i molt
especialment el Consell de Menorca s’ha trucat amb l’arribada de les majories
absolutes del partit popular als governs insulars i autonòmic.
Així i al llarg d’aquesta legislatura els consells han vist com se’ls hi reduïen els recursos,
i perdien autonomia, mentre se’ls empenyia cap a una major dependència del Govern
de les Illes Balears amb l’aprovació d’una nova legislació altament recentralitzadora.
El projecte de llei de finançament definitiu dels consells insulars que lidera el Govern
Bauzá n’és un exemple més. Per quan,aprofitant el context de crisis econòmica, romp
acords, redueix aportacions i evita resoldre els compromisos pendents que havien de
permetre avançar cap a una major fortalesa dels governs insulars.

Aquest nou projecte de llei, a més, dinamita els acords parlamentaris que fins ara
havien permès créixer als consells insulars, perquè a diferència de les lleis anteriors,
aquesta tan sols compta amb el solitari suport del Partit Popular.
Aquest nou projecte de llei redueix aportacions perquè consolidarà retallades
superiors als 40 milions d’€ anuals que, fins a l’inici de l’actual legislatura, eren
gestionats per els consells insulars. I es nega, a més, a incorporar les millores
econòmiques que, al llarg dels anys passats, ha obtingut de l’Estat el Govern de les Illes
Balears.
Aquest nou projecte de llei no afronta els compromisos pendents perquè deixa sense
resoldre el retornament de les bestretes a compte aprovades per el mateix Govern de
les Illes Balears, ni millora el finançament d’aquelles competències no homogènies en
les que es produeixen vertaderes desigualtats en la gestió com ara el transport per
carretera, l’agricultura o la joventut.
Aquest nou projecte de llei és, a més, recentralitzador per quan sostreu àrees de gestió
dels Consells Insulars reconegudes per l’Estatut d’Autonomia com ara les
corresponents a dependència.
I el que encara és pitjor, altera els sempre difícils equilibris territorials atorgant major
preponderància a la variable poblacional i per tant perjudicant així al Consell de
Menorca.
Per tot açò des de la Federació Socialista de Menorca i en el marc del Comitè Insular
acordem el següent:
1. Reafirmem que el Consell de Menorca és la institució de govern de l’illa de
Menorca i l’hi pertoca exercir el govern, l’administració i la representació
alhora que ha de gaudir d’autonomia en la gestió dels seus interessos.
2. Reclamem una nova llei de finançament que sigui fruit de l’acord entre forces
polítiques i que garanteixi al Consell de Menorca exercir la seva capacitat
competencial amb l’autonomia i estabilitat necessària per garantir el correcte
funcionament en el llarg termini.
3. Rebutgem els nous criteris de repartiment imposats per el Partit Popular i que
es construeixen de forma excessivament predominat sobre la variable
poblacional. Davant aquesta proposta conservadora reclamem un nou
replantejament que afavoreixi un repartiment entre illes més just i equilibrat.
4. Exigim que la nova llei de finançament definitiu dels consells insulars garanteixi,
al menys, les mateixes aportacions, que el Govern de les Illes Balears destinava
als consells insulars a l’any 2010, actualitzades en base a l’increment de l’IPC.
5. Exigim la correcte dotació econòmica per aquelles competències no
homogènies amb la finalitat que puguin esser gestionades des dels principis de

qualitat i l’eficiència. Fent especial esment al transport terrestre, l’agricultura i
la joventut.
6. Exigim que no s’utilitzi la nova Llei de finançament dels Consells Insulars per
suprimir aportacions a àrees de gestió que són competències pròpies dels
Consells Insulars com ara dependència.
7. Exigim que els Consells Insulars no hagin de retornar les bestretes a compte del
nou sistema de finançament que foren aprovades en els Pressuposts Generals
de la Comunitat al llarg de la present legislatura i l’anterior.
8. Reclamem que es repercuteixi sobre els Consells Insulars una part dels recursos
addicionals que el Govern de les Illes Balears ingressa com a conseqüència de la
millora del finançament autonòmic aprovat el 2009.

3 de maig de 2014

RESOLUCIÓ COMITÈ INSULAR (7 DE JUNY DE 2014)

El PSOE respon a una inqüestionable tradició republicana, d’acord a la defensa dels
valors que li són propis.
El republicanisme va més enllà de la forma d’Estat i comprèn la nostra pròpia
consciencia cívica, així com la construcció d’un espai comú de llibertat i igualtat

Vivim temps històrics que definiran el nostre futur i el camí que, com a societat,
vulguem construir. Temps que exigeixen amplitud de mires, responsabilitat i un esforç
important en defensa i enfortiment de la democràcia i els seus valors.
Som plenament conscients de tot açò, però també que la societat espanyola ha
madurat davall la protecció d’un marc comú de convivència en que el màxim exponent
és la Constitució del 78.
Una constitució que va fer superar èpoques d’enfrontaments i inestabilitat i que ha
dotat a Espanya de la més llarga època de tranquil·litat institucional i social.
Han passat prop de 40 anys i podem dir que vivim en una democràcia
estable i on la societat espanyola ha demostrat un grau de maduresa política
important.

Ara, aquesta societat, demanda participar de les decisions més importants que
l’afecten, una exigència que ha augmentat en el marc d’una crisi econòmica i social de
greus conseqüències, que també s’ha convertit en una crisi de credibilitat de les
institucions, inclosa la Corona, actualment força desacreditada, i que exigeix que des
de la política siguem capaços de tenir la valentia de proposar reformes institucionals
de calat que signifiquin un aprofundiment democràtic.

L’anunci del Rei d’abdicar obre una nova etapa en què els i les socialistes estem
obligats a posicionar-nos. Ni volem ni podem guardar silenci.

En aquesta lògica, el Partit Socialista ja ha manifestat la necessitat d’una reforma de la
Constitució en profunditat, per resoldre distintes qüestions que té plantejades ara la
societat espanyola, per una banda la crisi territorial, amb una decidida aposta per
l’estat federal, així com també un blindatge dels drets socials, contemplats per la
Constitució. En el moment actual s’ha afegit al debat la necessitat de revisar el model
d’estat, de poder plantejar-nos la continuïtat de la monarquia parlamentària tal com
l’hem coneguda des de 1978, o optar per la República.

Des del nostre punt de vista, la ciutadania ha de poder opinar sobre els postulats que
van permetre el gran acord constitucional i reafirmar els compromisos per recuperar la
confiança en totes i cadascunes de les institucions que impulsen un millor marc de
convivència.

I tot açò és imprescindible plantejar-ho en el marc de la reforma constitucional en
profunditat, una reforma que actualitzi el marc de convivència a la realitat actual, des
del diàleg i l’acord i que legitimi novament les nostres normes bàsiques que regula la
Constitució.

La gestió que el secretari general del PSOE ha realitzat de la crisi institucional oberta
per l'abdicació del rei Juan Carlos I i el pacte tancat amb el PP per a l'aprovació exprés
de la Llei Orgànica que regula la successió, sense sotmetre-ho a consideració del
Comitè Federal, màxim òrgan entre congressos, no ha generat entre la militància el
consens que hauria estat desitjable
El propi tancament en fals del debat sobre el model d’Estat succeït dins la conferència
política i la pròpia interinitat de la direcció federal del nostre partit també fan

augmentar els recels sobre aquest tema i la sensació d’una manca injustificada de
debat.
És per tot açò, que no renunciem a la legítima defensa de l’opció republicana i instem
al nostre partit a liderar-ne el debat i a treballar per la convocatòria d’una consulta o
referèndum englobada dins una profunda reforma constitucional que adapti les
realitats actuals a un nou marc legal modern i amb futur.

7 de juny de 2014

RESOLUCIÓ INTEGRACIÓ CANDIDATURA JUNTS PER LO (3 D’OCTUBRE DE 2014)

EXPOSICIO DE MOTIUS: Ates que el proper any 2015 es celebraran eleccions
municipals, insulars i autonòmiques, l’Agrupació Local PSOE d’Alaior ja fa uns mesos va
esser convidat a participar amb un grup de persones independents i progressistes
d’Alaior que varen crear una plataforma ciutadana amb l’objectiu de sumar esforços
preocupats per la situació política que es dur a terme, de retallades en drets educatius,
socials, culturals, laborals i un llarg etcètera, en primer lloc des del Govern de l’Estat,
en segon lloc el Govern Autonòmic totalment sumis a Madrid, el Govern Insular i en
darrer terme els Ajuntaments, les administracions mes properes als ciutadans.
Molts son els ciutadans i militants del PSOE del nostre municipi que desprès de la
victòria per majoria absoluta del Partit Popular al nostre municipi a les eleccions del
2011 ens han manifestat que els grups progressistes i d’esquerres haurien d’anar amb
una sola llista.
L’Agrupació Local del PSOE ha anat informant als militants i simpatitzants de les
reunions que s’han mantingut amb la Plataforma Ciutadana anomenada “Junts per Lo”
i concretament a la darrera assemblea extraordinària de militants, celebrada dia 4 de
setembre de 2014, donant compte del decàleg de normes que es va consensuar amb
els diferents ciutadans i grups politics integrats dins la plataforma, i de les comissions
de treball que s’han conformat i a les quals militants i simpatitzants del PSOE
participen per tal d’anar elaborant el programa electoral de cara a les properes
eleccions municipals.
Aquesta no serà la primera vegada que el PSOE d’Alaior anirà amb una llista unitari i
sense renunciar a les nostres sigles identificatives al 1979 varem participar a la primera
llista unitària, al 1984 membres d’altres agrupacions locals s’incorporen a la
candidatura de PSOE i l’any 1991 ens van presentar dins la candidatura SOCIALESTE
D’ALAIOR
Des de l’Agrupació Local del PSOE d’Alaior considerem que no podem perdre aquesta
oportunitat de integrar-nos a la Plataforma “Junts per Lo”per tal d’anar sumant en
benefici de la nostra població
Per l´esmentat sol·licitem al Comitè Insular la següent resolució:

L’agrupació del PSOE d’Alaior mantenint les sigles identificatives s’integrarà a
l’agrupació d’electors “JUNTS PER LO”, autoritzant als seus militants a formar part de la
candidatura a les eleccions municipals de 2015 en la població d’Alaior.
3 d’octubre de 2014

RESOLUCIÓ EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS (3 D’OCTUBRE DE 2014)
L'Educació a les Illes Balears no havia patit, en la història de la democràcia, un
descrèdit tan important com el que pateix actualment amb el govern de José Ramón
Bauzá.
Des de l'inici de l'actual legislatura va començar un atac calculat i sistemàtic contra el
sistema educatiu i els docents. Un atac que es va concretar el mateix curs 2011/12
amb unes fortes retallades que no només incidien en la reducció de professorat en els
centres públics, sinó també en l'increment de les ràtios i, al mateix temps, eliminaven
radicalment tota una sèrie de serveis que en l'anterior legislatura del pacte s'havien
instaurat per tal de donar cobertura a les necessitats de molts d'alumnes i de les seves
famílies a les Illes Balears.
Si una de les funcions de l'educació és la de compensar desigualtats de l'entorn,
l'eliminació de serveis com el PROA (per a donar suport a dins dels centres en horari
extraescolar a fillets de famílies amb menys recursos), el PAIRE (destinat a donar un
suport de qualitat a l'alumnat nouvingut en el seu procés d'adaptació al sistema
educatiu), el suport a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, el “Recupera't a
l'estiu”, etc. no fan més que augmentar aquestes desigualtats i promoure una fractura
social entre els sectors més necessitats de la nostra població i les capes socials
econòmicament més afavorides.
Totes aquestes retallades, justificades per la necessitat de reduir costos en el sector
públic, han estat fortament contestades per la comunitat escolar de les Illes.
Però amb aquest govern no s'han produït només retallades en el professorat i els
serveis, sinó que s'han atacat alguns dels drets bàsics llargament consensuats entre la
població balear. A rel de la publicació del Projecte de Tractament Integrat de Llengües,
el tristament famós TIL, s'acabava amb el que marcava el Decret de Mínims, derivat de
la Llei de Normalització Lingüística, que havia estat aprovada per tots els partits
polítics.

El rebuig del professorat, de les associacions de pares i mares, de les associacions
d'estudiants i de la comunitat educativa en general a aquest projecte va motivar el
cessament del primer conseller d'educació de la legislatura, Rafel Bosch. Però la
campanya ideològica d'atac a la llengua pròpia, disfressada amb la instauració del
trilingüisme no va acabar, sinó que amb el nomenament de la consellera Juana Maria
Camps es va radicalitzar la postura del govern i de la conselleria d'Educació i Cultura.
Seguint directrius ideològiques dels grups més radicals dins del PP, es va implantar el
TIL a tots els centres, per damunt de les votacions dels claustres de professorat i dels
Consells Escolars. Açò va derivar en la incoació d'expedients disciplinaris totalment
arbitraris als directors/res dels 3 instituts de Maó i d'un de Mallorca.
La comunitat educativa no ha romàs passiva davant d'aquest desgavell normatiu de la
conselleria: no s'ha fet cas dels informes de la universitat, s'ha implantat un TIL sense
tenir en consideració les regles bàsiques de la pedagogia i de la psicologia educativa,
s'han desoït les recomanacions d'experts internacionals de que un projecte d'aquest
tipus requereix d'una implantació planificada, progressiva, amb els recursos suficients,
amb la necessària formació prèvia del professorat, tant en llengües com en
metodologies específiques, etc.
Mai no s'havien produït a les Illes Balears manifestacions tan nombroses com les que
ha provocat el TIL: caminades, tancaments en els centres, escrits en premsa, taules
rodones, denúncies, etc. Des de la tribuna del Parlament els representants del PSIBPSOE han atacat contínuament aquesta deriva en l’educació balear.
Finalment la justícia ha donat la raó als representants del professorat i de les famílies
en la seva denúncia sobre les normatives d'aplicació del TIL. Fa uns dies el president
Bauzà, responsable últim d'aquesta situació, ha cessat la segona consellera d'Educació
de la legislatura i ha nomenat, en el seu lloc, Núria Riera.
La comunitat educativa de les Illes Balears demana acords, diàleg obert i productiu
amb els responsables d'Educació, demana consens a l'hora d'assolir un repte tan
important com la implantació del trilingüisme a les aules.
Des del PSIB-PSOE hem estat al costat de la comunitat educativa, del professorat, dels
pares i mares, dels directors expedientats, del poble de les Illes en les seves
reivindicacions d'aquests acords. Per als socialistes, l'Educació és quelcom massa
important com per deixar-la en mans de persones irresponsables i prepotents que no
s'ajusten a cap estudi científic del món de la pedagogia per implantar les seves idees.

Necessitam escoltar el que el poble ens demana i posicionar-nos públicament davant
el caos i el conflicte que la gestió del Partit Popular ha provocat en el sistema educatiu
de les Illes Balears, és per aquest motiu que el PSOE de Menorca resol:
1 – Donar suport a iniciatives que sorgeixen de la base social i que lluiten per
aconseguir el consens necessari en matèria educativa per a la nostra comunitat
autònoma. Plataformes formades per persones de diferents àmbits, professions i

ideologies com representa Menorca Edu21, i altres moviments que persegueixen el
mateix objectiu a nivell de les Illes Balears han de ser escoltades pels governants i han
de derivar en un pacte real per l’educació de les Illes Balears.
2 – Constatar la pèrdua de la qualitat i equitat que ha patit l’escola pública de les Illes
Balears aquesta legislatura a causa dels retalls dels programes adreçats a pal·liar la
desigualtat de l’alumnat més vulnerable , i exigir la seva recuperació.
3 – Demanar al president Bauzà el cessament de tot l’equip de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears que han propiciat el TIL i que
comenci un procés real de consens amb la comunitat educativa per tal de reconduir la
situació actual i evitar majors perjudicis a tot l’alumnat.
4 – Constatar que l’autèntica responsable del caos i el conflicte que el TIL i altres
decisions polític - ideològiques i no pedagògiques que s’han pres aquesta legislatura
(Llei de Símbols, Selecció Inspectors i equips directius, etc.) és el president del Govern
de les Illes Balears, José Ramón Bauzá.
5 – Demanar al Govern de les Illes Balears que acati i no recorri les sentències del
Tribunal Superior de Justícia que declaren nul de ple dret el Decret 15/2013, de 19
d’abril, de tractament integrat de llengües i les interlocutòries suspenen l’Ordre de 9
de maig de 2014 de desenvolupament i aplicació del TIL.
6 – Exigir el tancament immediat i la reversió total dels expedients disciplinaris als
directors de secundària de les Illes Balears, els tres de Maó i el de Marratxí, oberts a
conseqüència de la nefasta gestió del TIL per part dels responsables de la Conselleria
d’Educació que ara ha estat anul·lat per la justícia.
7 – Lamentar l’actitud de la Conselleria d’Educació i Cultura i Universitats en relació a
aquells professionals que formulen discrepàncies d’ordre tècnic a les decisions
polítiques. Els darrers exemples els tenim a Menorca amb la no renovació de l’equip
del CEP i amb el cessament del director de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó,
Francisco Sánchez Mistral.

3 d’octubre de 2014

RESOLUCIÓ: JOVES, PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL (3 D’OCTUBRE DE 2014)

1.- El PSOE de Menorca denuncia la passivitat, la manca d’acció del Govern i del
Consell de Menorca en la implementació del Sistema de Garantia Juvenil a les Illes, que
ha d’esser una oportunitat pels joves que no estudien ni treballen, el 31 % dels joves
de les nostres Illes, són 31.300 joves, (a Menorca són aproximadament 2.600), una
xifra que no ha aturat de créixer, un 13% des del 2011, i malgrat la tramitació urgent
de la normativa que desenvolupa la seva implantació per part de l’Estat, als dos mesos
d’obrir-se el Registre de gestió del Sistema, ni el Govern ni al Consell de Menorca no ha
fet res.

2.- Els socialistes de Menorca demanem que atenent al principi de simplificació
administrativa, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, executi les accions
necessàries per procedir a la inscripció de les persones beneficiaries del sistema
usuàries del servei públic d’ocupació al Registre únic creat per la gestió de la Garantia
Juvenil; i de manera urgent la de tots els joves de menys de 25 anys en atur que estan
registrats ja al Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears.

3.- Els socialistes de Menorca demanem que les institucions de les nostres illes de
manera urgent convoquin a les entitats juvenils, ajuntaments i agents econòmics i
socials de totes les Illes, a cadascuna de les Illes, per tal d’articular i garantir la seva
participació en les propostes, informació, gestió i seguiment del Programa de Garantia
Juvenil a les Illes Balears, tal com preveuen les Recomanacions del Consell d’Europa
per a la gestió del Sistema de la Garantia Juvenil, i el que s’aprovà per unanimitat del
Parlament de les Illes Balears el 25 d’abril del 2014.

4.- Els socialistes de Menorca demanem al Govern que en el termini màxim de 15 dies
presenti en seu parlamentària el catàleg de mesures i actuacions que garanteixin
l’aplicació del Programa de la Garantia Juvenil a les Illes, d’acord amb les prioritats
d’atenció establertes, i que han de justificar la inversió extraordinària de 15 milions

d’euros, prevista al Pla d’Ocupació de les Illes Balears pel 2014, i que són en definitiva
les mesures i actuacions que el Govern haurà d’oferir a cadascun dels joves inscrits al
Programa en un termini màxim de 4 mesos des de la seva inscripció.

5.- .- Els socialistes de Menorca demanem al Govern de la Comunitat i al Consell Insular
de Menorca que realitzi amb urgència les accions necessàries per habilitar i executar la
despesa compromesa al Pla d’Ocupació per les accions i mesures del Programa de la
Garantia Juvenil, atès que d’acord amb l’Estat, el Govern de la comunitat ha d’avançar
el 99% dels recursos compromesos del 2014.

6.- Els socialistes de Menorca demanem al Govern de la Comunitat i al Consell Insular
de Menorca que en l’aplicació del Sistema de Garantia Juvenil, garanteixi el dret dels
joves inscrits al Sistema a les següents accions:
- Diagnòstic individualitzat, realitzat amb entrevista personal i presencial,
sobre el seu perfil, expectatives laborals i necessitats.

- Disseny i execució d’un itinerari individualitzat i personalitzat de inserció, amb
assignació d’un orientador encarregat del seu seguiment i avaluació

7.- Els socialistes de Menorca demanem al Govern de la Comunitat que reforci el Servei
Públic d’Ocupació de les Illes com a servei responsable de garantir l’efectivitat del
Programa de Garantia Juvenil, i en aquest sentit li demanem al Govern que amb
urgència, per atendre de manera personalitzada a cadascun del joves inscrits al
Sistema de Garantia Juvenil, incrementi el servei d’orientació laboral i intermediació a
cadascun dels punts d’atenció del servei públic.

8.- Els socialistes de Menorca entenem el Programa de Garantia Juvenil com una
oportunitat per lluitar contra l’atur dels joves, a favor de la millora de l’ocupació i la
millora de la competitivitat de la nostra economia, i per tant valorem que es prioritzi
en l’àmbit del seu catàleg d’actuacions, la formació, en totes les seves variants,
professional, de segona oportunitat, dual, beques per a la formació,... sempre complint
amb els mínims de qualitat que el propi Pla d’implementació de la de Garantia Juvenil
estableix, possibilitant així una via de creixement per la formació i el coneixement
front a la rebaixa de costos salarials com única via.

RESOLUCIÓ LLEI AGRARIA (3 D’OCTUBRE DE 2014)

El PSOE Menorca defensa L’agricultura i la ramaderia del camp de Menorca com a eix
fonamental per la conservació del Territori i com a model productiu a la nostra illa.
L’avantprojecte de la nova llei Agrària que el Govern de les Illes Balears vol dur a
terme, és una passa més en la direcció equivocada, donat que no fomenta noves
iniciatives destinades a millorar o reforçar el sector agrari i ramader, sinó que obre la
porta a la terciarització del camp amb polítiques que fomenten la construcció de noves
infraestructures i un gir cap a la sobreexplotació turístico-urbanistica i fins i tot
industrial del camp que res té a veure amb el món agrari tal com el coneixem.
Som coneixedors dels problemes que històricament pateix el camp Menorquí on el seu
model productiu s’ha basat en la producció de llet, derivats làctics i ramaderia. S’han
de cercar noves fórmules per potenciar la producció, la promoció i la distribució dels
productes Menorquins, però sempre pensant en els recursos naturals de l’illa i la
gestió agrícola que comporta.
El Partit Socialista de Menorca demana que s’incorporin a la llei, formules i propostes
de suport, posada en valor i promoció de productes que ajudin a la diversificació més
ajustades al sector, que sí que són positives per al territori, el medi ambient, el
paisatge i la ramaderia en totes les seves varietats, com l’agricultura ecològica, la
recuperació de varietats tradicionals, la millor promoció del formatge de Menorca, la
posada en valor de la carn de la Vaca Menorquina i d’altres productes càrnics de
Menorca (ex.- gallina de Menorca, anyell de llet de Menorca, etc...) com alternativa de
qualitat gastronòmica, el món vinícola que tant afavoreix la promoció de la nostra
terra, etc.
La Federació Socialista de Menorca reclama una aposta clara perquè el sector de
L’agricultura i ramaderia sigui un nínxol de llocs de feina, amb millor formació
destinada a la innovació i a les noves tecnologies en el món agrari i rural. La
participació de la dona en aquest camp s’ha de regular d’una manera més extensa i
més clara que el que fa la nova llei, ajudant a les dones pageses a començar i gestionar
el seu lloc com a feina principal, garantint la igualtat de condicions laborals i socials
que els homes. D’igual manera, els Joves tenen un paper fonamental en el futur de
l’Agricultura, s’han d’activar tots els mecanismes necessaris, de totes les
administracions implicades per facilitar-los una supervivència econòmica digne i
estalonar la formació en aquest àmbit respecte d’aquest col·lectiu que pateix l’atur
d’una manera escandalosa, sense que cap administració engegui el pla de garantia
juvenil que tan urgent i necessari és.

Entenem que existeixen noves activitats relacionades amb el món Agrari tal com:
Agroturismes, esports de natura, oci en l’entorn natural, etc. Aquestes activitats són
perfectament complementaries a les esmentades fins ara, però en cap cas creiem una
llei agrària hagi només de plantejar aquestes qüestions deixant de banda la que
realment importa, que és la defensa d’un model que garanteixi la supervivència
econòmica analitzant i, en cas necessari, estalonant la reconversió del sector en
previsió dels efectes de la supressió de la quota lletera i tenint en compte els
problemes propis de Menorca, com els derivats de la doble insularitat (els costos de
producció més cars per els elevats preus de pinsos, carburants,etc....i el fet que
Menorca sigui un dels territoris d’Espanya –sinó el territori- on pitjor es paga als
ramaders el litre de llet; així com les conseqüències derivades del model d’explotació
agrària de mitgeria). S’ha de treballar al costat dels pagesos, per fer de la seva
explotació una font de recursos naturals i econòmics que beneficien a tots els
Menorquins i Menorquines.

El PSOE anima als representants socialistes a totes les institucions, especialment als
diputats menorquins que afronten l’oposició a aquesta llei al Parlament balear, a
seguir en la tasca de defensar el model productiu de l’agricultura i la ramaderia propi
de l’illa de Menorca. Reclamem també que les administracions menorquines, amb el
Consell al capdavant, defensin aquest model propi amb les millores que siguin
necessàries per afiançar-lo i estalonar-lo davant de les dificultats que poden generar
situacions com l’eliminació de les quotes lleteres a partir de la primavera de 2015.

3 d’octubre de 2014

RESOLUCIO TURISME I TREBALL (3 D’OCTUBRE DE 2014)

No podem parlar de recuperació econòmica, ni d’èxit turístic si no som capaços de
crear més ocupació i millorar la que tenim. No existeix, ni és possible, l’èxit turístic d’un poble
a costa de la pobresa de les seves persones. Qui governa ha de transmetre de manera clara
quina és la seva prioritat: les persones o el compte de resultat de les empreses, i actuar. I en
aquest sentit dues preguntes i propostes per avançar, a favor del creixement que garanteixi el
benestar de la gent:

Primera pregunta:- ¿Quin és el impacte avui de la millora que suposa l’arribada de més
turistes en l’ocupació laboral a Menorca?
-

-

-

-

Més passatgers al juny, juliol i agost, però menys de gener a maig: increment de
l’estacionalitat.
També amb l’ocupació laboral es manté l’estacionalitat, sols hi ha increment de
més llocs de feina al 2014 en relació al 2011, als mesos de forta temporada de
maig a agost, la resta, de gener a abril, menys afiliats, menys llocs de feina.
Rebaixa en els costos salarials al sector de serveis, amb tres anys els costos
salarials han baixat a les illes en el sector serveis un 3,5%; quan a l’estat sols ha
baixat un 2%; i estem amb salaris un 8,6% més baixos que al sector serveis de
l’estat.
Més precarietat, la contractació temporal s’incrementa a Menorca, i cau la
contractació indefinida en un 18%. Els contractes a temps parcial s’incrementen un
30% a les illes en tres anys.
Si els turistes arribats a Menorca al mes d’agost en comparació al 2011 creixen n
13 %, la contractació laboral, el nombre de llocs de feina sols creix un 5,7%.
Més pobresa a la nostra comunitat i menys protecció front a l’atur.

Conclusió: els beneficis del turisme no arriben en justícia als treballadors, a la
població en atur, a la resta de sectors econòmics de les illes. ¿Es sostenible i possible un
creixement econòmic aliè a la societat en que viu i el possibilita?

Segona pregunta: ¿Es possible que la millora de l’activitat turística tingui un impacte
més positiu en el entorn i la societat que la fa possible aquests beneficis? Creiem que si, però
per açò és necessària l’acció i implicació dels governs, lligant turisme i ocupació laboral, lligant
millora de la competitivitat turística amb formació i estabilitat laboral i allargament de la
temporada, en definitiva fer real la responsabilitat turística en les seves dimensions socials,
econòmiques i mediambientals.

1.- El PSOE de Menorca proposa acordar amb els agents econòmics de l’illa un Pla Estratègic
per l’allargament de la temporada turística de Menorca amb les mesures concretes a
desenvolupar, lligades a la realitat natural, cultural, esportiva i patrimonial que Menorca
ofereix.

2.- El PSOE de Menorca es compromet a que en el desenvolupament dels reglaments i plans de
qualitat previstos en la Llei del Turisme de les Illes Balears, el increment i la qualitat de
l’ocupació laboral, la formació dels treballadors, així com l’allargament de la temporada
turística siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats.

3.- El PSOE de Menorca denuncia l’ús abusiu de la contractació a temps parcial introduïda en la
Llei de mesures urgents per a la Reforma del mercat laboral del 2012, valorant la necessitat
del control del temps de treball contractat, a favor dels drets dels treballadors i de les
cotitzacions públiques.

4.- El PSOE de Menorca aposta pels serveis públics d’ocupació, per la formació, la
intermediació laboral, valorant les oportunitats que ofereix l’activitat turística, que ha de
créixer per la seva capacitat d’innovació, de formació, d’estabilitat, de ser capaç de crear més
valor afegit, front a competir sols per la via de la rebaixa dels costos salarials.

5.- El PSOE de Menorca aposta pel diàleg necessari entre els diferents sectors, agents
econòmics i parts interessades, com a realitat transversal (econòmica, social, territorial i
cultural) que és el turisme a Menorca, per acordar els paràmetres, condicions i actuacions que
donin contingut quantificat a la Certificació de Responsabilitat Social Reserva de Biosfera de
Menorca, com impuls actiu i garantía de que els beneficis del turisme arribin a tots els sectors,
als treballadors, a la cultura, formació, el medi ambient, l’àmbit social de les nostres illes, entre
d’altres.

