PROPOSTES A LES FORMACIONS POLÍTIQUES
Eleccions locals i autonòmiques de 2015
Menorca

El GOB s'adreça a les formacions polítiques que concorren a les properes eleccions, per a
demanar un pronunciament públic sobre

1. ORDENACIÓ TERRITORIAL
1.1. COSTA
1.1.1.- Planificació a nivell insular. Reemprendre i concloure els treballs avançats del Pla
Insular de la Costa. De manera important:
1.1.1.1.- Dimensionar la capacitat d'amarraments dels ports, a la capacitat d'acollida derivada de
la suma de les diferents cales i platges de la costa. Reordenar els amarraments existents
actualment i no utilitzats abans de crear-ne de nous. En qualsevol cas, escalonar les noves
concessions a fi que hi pugui optar el teixit empresarial local.
1.1.1.2.- Dotar de serveis de recollida d'aigües residuals als tres ports principals.
1.1.1.3.- Dotar de recollida de residus sòlids i abastiment de combustible les següents zones: port
de Maó, port de Ciutadella, port de Fornells, Cala en Bosc, Cala Galdana, Binisafúller i port
d'Addaia.
1.1.1.4.- Dotar els tres ports principals de zones de manteniment (rascat, pintats de patents, canvi
d'olis, etc.) amb sistemes de impedeixin l'arribada d'aquests productes altament contaminants al
mar. Gestionar aquests espais amb preus públics. Prohibir la restauració d'embarcacions fora
d'aquestes instal·lacions.
1.1.1.5.- Instal·lar fondejos fixes a les zones que no siguin d'arena lliure de cales i platges on es
registri pressió important d'embarcacions.
1.1.1.6.- Lligar qualsevol nova concessió o reordenació d'espais, a la inclusió un servei efectiu de
vigilància, que eviti l'actual situació de fondejos incontrolats sobre ecosistemes marins protegits.

1.2. TERRENY RÚSTIC
1.2.1.- Manteniment del paisatge, com a valor fonamental de l'economia de Menorca. Tancar
les expectatives urbanístiques al sòl rústic que vagin més enllà d'adequar o ampliar per a
determinades activitats els casats principals i els edificis del seu entorn immediat.
1.2.2.- Apostar per prioritzar el trasllat de volums aïllats de les finques cap els casats principals
i frenar l'obertura de nous camins que no responguin a la gestió agrària.
1.2.2.- Ubicar les activitats industrials a polígons i renunciar a ubicar-les en sòl rústic.
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1.2.3.- Integració paisatgística de les infraestructures, que han de ser dimensionades a les
necessitats i eficients. Implantació de mesures correctores dels impactes ecològics que
comportin.
1.2.4.- Facilitar el turisme rural mantenint el requisit de continuar amb l'explotació agrària.
1.2.5.- Impedir que les finques puguin renunciar a l'explotació agrària quan s'hi desenvolupin
altres negocis. Les altres activitats han de ser complementàries de la gestió agrària, però no
substitutòries, a fi de mantenir la gestió del territori i el potencial de producció agrícola i
ramadera.

1.3. CARRETERES
1.3.1.- Anar incrementant l'oferta de transport públic, a fi de disminuir el volum de tràfic
individual i les necessitats d'infraestructura que pot acabar ocasionant. Millorar els horaris, i
cercar fórmules per fer-lo més eficient, com per exemple sincronitzar l'autobús de l'aeroport
amb els horaris dels avions.
1.3.2.- Implantar dissenys que desincentivin les velocitats elevades, a fi de minimitzar la
gravetat dels accidents i el consum de combustible.
1.3.3.- Dur a terme l'estudi del Pla d'Emergències, a fi de definir amb fonament les actuacions
que calgui implantar en la carretera general.
1.3.4.- Aprofitar les intervencions que es vagin fent sobre les carreteres, per anar incorporant
mesures per conduir la fauna silvestre i disminuir-ne la seva mortalitat.
1.3.5.- Preveure la restitució vegetal de les zones on es facin intervencions, i garantir que es
facin amb espècies i propàguls d'origen local.
1.3.6.- Prioritzar l'ús de materials reciclats, sense perjudici dels requisits de qualitat, en el
concurs d'obres per infraestructura viària pública.
1.3.7.- Realitzar campanyes actives de conducció pacífica, tot informant de les distàncies reals
entre punts de desplaçament.

2. RECURSOS
2.1. ENERGIA
2.1.1.- Aplicació de mesures d'estalvi i eficiència energètica:
2.1.1.1.- Auditories energètiques a edificis i instal·lacions públiques i redacció de plans
d'eficiència.
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2.1.1.2.- Política d'enllumenat públic racional i eficient: dimensionat, tecnologies i horaris.
2.1.1.3.- Reducció de la contaminació lumínica. Incorporació de la filosofia de la “Declaració
sobre la defensa del cel nocturn i el dret a la llum de les estrelles”. Introducció de normativa per
a arribar a ser Destinació Turística Starlight.
2.1.1.4.- Creació de comissions d'àmbit local i insular, amb participació ciutadana, que es
dediquin a fomentar l'estalvi energètic, amb reptes anuals clars per a disminuir el consum
innecessari.
2.1.1.5.- Adoptar polítiques que facilitin i promoguin les obres de reforma d’habitatges
encaminades a la millora de l’aïllament i la incorporació de mesures d’aprofitament solar passiu.
Prioritzar l'ús de materials locals, reciclats o de cicle curt (proximitat).

2.1.2.- Redacció d'un Pla Energètic Balear basat en les energies renovables i netes:
2.1.2.1.- Potenciació de l'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària: campanyes i ajudes
públiques.
2.1.2.2.- Foment de la microfotovoltaica i la microeòlica. Facilitar la seva implantació. Treballar
per a canviar el sistema elèctric espanyol, permetent sistemes de tarifació com el balanç net.
2.1.2.3.- Promoció d'alguns parcs fotovoltaics integrats paisatgísticament.
2.1.2.4.- Ampliació de la potència del parc eòlic de Milà.
2.1.2.5.- Aprofitament de la biomassa d'aclarida de boscos, camins i residus agraris, tot
dimensionant-ho a la capacitat anual de creixement de la vegetació.
2.1.2.6.- La incorporació d'energies renovables hauria de reduir la dependència de la central
tèrmica del Port de Maó, que a més podria reduir la contaminació adoptant el gas com a
combustible, transportat en vaixells.

2.1.3.- Acordar els criteris a aplicar en l'autorització de plantes d'energia alternativa de manera
consensuada entre totes les administracions, especialment ajuntaments i Consell Insular. Evitar
imposicions d'administracions superiors.
2.1.4.- Potenciació de la mobilitat urbana sostenible:
2.1.4.1.- Ampliació de zones d'ús exclusiu per a vianants a les poblacions,
2.1.4.2.- Habilitació de circuits i itineraris urbans per a vianants i bicicletes. Connectar punts d'ús
públic importants (escoles, poliesportius...)
2.1.4.3.- Foment del transport públic.
2.1.4.4.- Suport al comerç de proximitat.
2.1.4.5.- Preservació de les zones verdes urbanes (sínies, horts...) i fomentar el seu ús.
2.1.4.6.- Ubicació de serveis (escoles, sanitat, administració, etc.) pròxims als centres de les
poblacions.
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2.2. AIGUA
2.2.1.- Creació d'un Consorci Insular de l'Aigua o organisme similar de coordinació entre
Consell Insular i ajuntaments.
2.2.2.- Millorar les xarxes de distribució. Reduir les fugues per davall del 10%.
2.2.3.- Revisar el sistema de tarifes, per tal de considerar el nombre de persones que viuen a
cada habitatge. Establiment de dos trams: un d'econòmic per al volum considerat lògic per
persona/dia i un de cost elevat per quan aquest paràmetre es superi.
2.2.4.- Separar la xarxa d'aigües negres de la de pluvials.
2.2.5.- Potenciar les cisternes i la recollida de pluvials.
2.2.6.- Controlar regularment els abocaments dels polígons industrials al clavegueram, per a
evitar la possible presència de metalls pesants.
2.2.7.- Control efectiu dels regadius extensos: autoritzacions, comptador d'extracció,
qualificació dels terrenys, etc.
2.2.8.- No donar llicència a nous pous per regar, excepte per horta professional.
2.2.9.- Control efectiu de la gestió dels purins en les granges. Eliminar la connexió dels
pluvials a la fossa de purins.
2.2.10.- Assessorament i analítica de terres per evitar l'excés d'adobament.
2.2.11.- Connectar a clavegueram les zones rurals més afectades per contaminació de nitrats o
instal·lar sistemes de depuració descentralitzats, com els filtres verds.
2.2.12.- En cas d'haver de potabilitzar aigua pel subministrament públic amb instal·lacions tan
costoses com les dessaladores o desnitrificadores, cercar la manera de tractar només l'aigua de
boca, i no tota l'aigua. No té cap sentit invertir grans quantitats d’energia per potabilitzar tota
l’aigua que es consumeix als habitatges, quan la gran majoria d’ella s’utilitza per usos que no
requereixen que sigui potable. Estudiar el subministrament d'aigua potable en fonts públiques.
2.2.13.- Reconvertir la jardineria pública cap a l'ús eficient de l'aigua: ús de planta autòctona o
adaptada al clima mediterrani, plans de gestió dels regs, tant pel que fa a l'aplicació de sistemes
eficients com l'ús d'aigües reciclades o de pluvials.
2.3. RESIDUS
2.3.1.- Incentivar activitats educatives dirigides al consum responsable, el que implica una
reducció de residus.
2.3.2.- Incorporar criteris ambientalment responsables a l'administració i en els actes públics i
lúdics que realitzen (Compra Pública Ètica, ús de materials reutilitzables o al manco reciclables
a festes, adquisició d'aliments...).
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2.3.3.- Implantar la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica a tota Menorca.
2.3.4.- Potenciar les deixalleries, amb criteris de màxim reaprofitament i valorant el treball de
creació de llocs de feina i d'inserció social.
2.3.5.- Invertir les polítiques de pagament per gestió de residus especials: fer pagar per dur un
residu a gestionar fomenta l’abocament incontrolat. S’hauria de fer pagar un sobrepreu en el
moment de la compra del producte, que posteriorment fos reembossable quan es diposita
convenientment al final de la seva vida útil.
2.3.6.- Implantar sistemes de pagament anticipat similars a l’anterior per incentivar el
reciclatge d’envasos i altres residus.
2.3.7.- Facilitar la recollida de piles.
2.3.8.- Disminuir els embalatges promovent els mercats i productes locals.
2.3.9.- Obligatorietat de l'ús de gots compostables a les festes patronals.
2.3.10.- Possibilitar la incorporació de tècniques noves de tractament dels residus urbans, amb
la idea de reduir al màxim les entrades a abocador. Tendir al “residu zero”.
2.3.11.- Estudiar la possibilitat d'aprofitar els residus acumulats als abocadors.
2.3.12.- Major control dels residus d'obra. Evitar que evadeixin l'obligació de passar per una
planta de triatges. Evitar acumulacions en sòl rústic de restes d'excavació.

2.4. CAÇA
2.4.1.- Implementar les regulacions de la llei de caça:
2.4.1.1.- Plans tècnics cinegètics als vedats i als terrenys lliures on es caci, amb garanties
d'informació fidedigna.
2.4.1.2.- Exàmens per a obtenir la llicència de caça.
2.4.1.3.- Formació al col·lectiu caçador en aspectes de legislació, gestió sostenible de
vedats, coneixement del rol de determinades espècies, etc.
2.4.2.- Seguiment científic de les poblacions de les espècies cinegètiques.
2.4.3.- Realització d'informes rigorosos de cada temporada de caça.
2.4.4.- Facilitar la tramitació de Refugis de Fauna o de terrenys lliures de caça per voluntat de
la propietat.
2.4.5.- Promoure la substitució de la munició amb plom per altra no contaminant.
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3.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES
3.1. TURISME
3.1.- Invertir en producte per a poder potenciar segments de turisme alternatius al sol i platja,
més desestacionalitzats: turisme de natura, senderisme, vela, submarinisme, gastronomia,
turisme eqüestre, congressos, arqueologia, turisme de salut...
3.2.- Destinar bona part de la promoció turística a l'obertura de nous mercats menys estacionals
i no vinculats al turisme massiu de sol i platja, com els citats al punt anterior.
3.3.- Facilitar el turisme rural, exigint sempre el manteniment de les explotacions agràries.
3.4.- Invertir en formació de personal, per a millorar el producte turístic.
3.5.- Aplicació sistemàtica de criteris per anar legalitzant places turístiques no declarades i
augmentar la seva qualitat.
3.6.- Reconversió de les places i nuclis turístics obsolets, per a augmentar la qualitat del
producte.
3.7.- Procurar el bon estat de les platges millorant el sistema de gestió i neteja amb la
incorporació de criteris que assegurin el bon estat dels sistemes dunars i les funcions
beneficioses de la posidònia. Invertir en campanyes que expliquin la importància de la
posidònia pel turisme i les platges en concret.
3.8.- Estudiar la manera d'anar corregint impactes negatius al Camí de Cavalls i fer-ne un bon
manteniment (fenòmens d'erosió, trams d'extrema fragilitat...)
3.9.- Incorporar les previsions del canvi climàtic en la planificació de producte turístic i
infraestructures (augment de la temperatura, pujada del nivell de la mar, extinció de la
posidònia...)
3.10.- Obrir a la participació ciutadana la interlocució en el debat sobre el model turístic.

3.2. AGRICULTURA I RAMADERIA
3.2.1.- Incentivar les explotacions mediambientalment integrades, recuperar les convocatòries
anuals del CARB i els requisits i incentius que la feien una ajuda diferenciada, fomentar la
custòdia del territori, l'agricultura i la ramaderia ecològica...
3.2.2.- Promocionar el comerç directe productor-consumidor.
3.2.3.- Ajudar la comercialització de la producció local respectuosa amb el medi ambient i de
qualitat garantida.
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3.2.4.- Promoure la diversificació de la producció agrària i ramadera.
3.2.5.- Tancar les expectatives urbanístiques al sòl rústic. L'especulació immobiliària és un fre
al desenvolupament de les finques agràries.
3.2.6.- Desincentivar el sistema menorquí d'amitgeria. Suposa inseguretat, i implica problemes
de viabilitat econòmica i d'innovació en algunes explotacions agràries.
3.2.7.- Desincentivar les explotacions intensives, que comporten una devaluació del producte,
un elevat consum d'aigua, deteriorament del sòl, pèrdua de biodiversitat, maltracte animal,
contaminació d'aqüífers...
3.2.8.- Facilitar el turisme rural, però exigint sempre el manteniment de l'explotació agrària.

3.3. PESCA
3.3.1.- Declaració de la reserva marítimo-terrestre de l'Illa de l'Aire.
3.3.2.- Impulsar polítiques de suport a la custòdia pesquera.
3.3.3.- Promocionar zones exclusives per la pesca de la llagosta amb nansa.
3.3.4.- Gestió efectiva de la part marina del parc natural de l'Albufera des Grau.
3.3.5.- Pla de reconversió de les barques de ròssec: límit de subvencions de combustible al
màxim de potència legal de motors, establiment de noves zones on no es pot actuar amb
aquests arts, ajuts per disminució d'activitat i dedicacions a d'altres orientacions.
3.3.6.- Marcatge electrònic de xarxes per evitar l'excés d'ormeig i les estades excessives de
xarxes al mar.
3.3.7.- Millorar la vigilància i la informació sobre les captures reals.
3.3.8.- Suport a iniciatives de protecció de grans àrees marines, com el Canal de Menorca o el
Santuari Balear de Tonyina Vermella.

3.4. INDÚSTRIA
3.4.1.- Potenciar les indústries agroalimentàries amb productes locals de qualitat i el valor
afegit de ser respectuosos amb el medi ambient : conserves de fruita, conserves de peix, gelats,
pastisseria, oli, vi, formatge artesanal, embotits diferenciats...
3.4.2.- Fomentar i atreure l'establiment d'indústries de dietètica, herboristeria, biocosmètica,
parafarmàcia, talasoteràpia...
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3.4.3.- Fomentar i atreure empreses d'estudi i aplicacions de programes informàtics, el que
implica també un esforç en infraestructures de telecomunicació.
3.4.4.- Impulsar les tecnologies de l'energia solar.
3.4.5.- Impulsar l'aprofitament de la biomassa a la mateixa illa de Menorca. Estimular la
demanda (instal·lacions de biomassa a edificis públics, línies d'ajuda per a empreses i
particulars...)
3.4.6.- Investigar activitats econòmiques a partir de recursos o matèries primeres locals. Per
exemple estudiar usos de la fusta d'ullastre. Innovar en l'ofici d'arader.

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.1.- Afavorir que la ciutadania es comprometi amb els problemes de la societat, potenciant la
divulgació rigorosa, la transparència, els espais de diàleg i participació efectiva,
l'associacionisme... Establir línies de suport a l'organització de trobades intersectorials.
4.2.- Treballar per un sistema educatiu que fomenti la responsabilitat social individual, la bona
convivència, la tolerància i el diàleg, la participació ciutadana i els valors democràtics.
4.3.- Realitzar projectes conjunts entre centres educatius i entitats del tercer sector per a que els
alumnes aprenguin a participar en processos reals fora de l'aula, com a part de la seva
formació. Potenciació del voluntariat.
4.4.- Potenciar òrgans de participació ciutadana organitzats i regits per la ciutadania -no per les
administracions-, a nivell municipal i a nivell insular. Un exemple podrien ser els Consells de
Ciutat.
4.5.- Activar el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.
4.6.- Suport de les administracions a la participació de les ONG en la gestió d'activitats
d'interès públic, i al paper clau d'aquestes entitats en la societat.
4.7.- En compliment de la llei, definir un pla estratègic de subvencions que concreti els
objectius i els efectes que es pretén amb la seva aplicació.
4.8.- Mitjançant una comissió de treball, amb la participació de polítics, tècnics de
l'administració i membres del Fòrum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca, facilitar la
participació de les ONGs en la vertebració social. Simplificar i unificar el procés d'accés a
ajuts públics.
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