
Compromís pel territori, compromís per la prosperitat compartida

Els socialistes menorquins estam compromesos amb la construcció d’un projecte polític

que garanteixi la prosperitat compartida i el benestar de totes les ciutadanes i

ciutadans. Defensam un model territorial respectuós amb el medi ambient i el paisatge

que faci compatible la sortida de la crisi econòmica i social amb la garantia de poder

sostenir el nostre creixement de manera segura i constant i afavorir així el benestar de

les generacions del futur.

Estam orgullosos d’haver articulat un model territorial que ha permès la conservació de

la identitat de Menorca i un projecte turístic basat en la qualitat i la diferenciació de

l’oferta. La recuperació de la via del creixement econòmic fa necessari, després de

dotze anys de vigència, la seva revisió.

Aquesta revisió del projecte territorial de Menorca necessita d’un procés de debat

social transparent, construït des de la lleialtat democràtica i fet amb la màxima

participació i publicitat. Necessita, per tant, de serenor i de voluntat de consens. Ha de

ser construït des del màxim respecte als distints models de creixement existents però

també a partir de la voluntat de la majoria social de Menorca. Per tant, la revisió del

projecte territorial s’ha de poder fer sense la consumació d’intervencions polítiques

que hipotequin de manera irreversible la necessària revisió del model.

L’aprovació de normes i lleis de caràcter territorial impulsades durant aquesta

legislatura pel Partit Popular amb la voluntat de suspendre l’eficàcia de la protecció del

territori i que han estat aprovades sense la participació pública ni el debat social

necessaris, amenacen de manera greu l’estabilitat del model territorial, social i turístic

de Menorca i la seva sostenibilitat.



La construcció de les rotondes a doble nivell de la carretera general s’ha fet a partir

d’una decisió estrictament política. La decisió s’ha pres i s’ha reiterat tot i ser contrària

a la voluntat de la majoria social de Menorca i amenaça de manera clara la pervivència

del nostre model territorial i paisatgístic així com l’economia turística de l’illa.

Per tant, las/els socialistes ens comprometem davant els ciutadans i ciutadanes de

Menorca a:

1. Impulsar un debat social públic, transparent i amb la màxima participació sobre el

model territorial de la nostra illa per tal de garantir la sostenibilitat del nostre

creixement econòmic i la prosperitat compartida per totes les ciutadanes i els

ciutadans, d’acord amb els principis de la declaració de Menorca Reserva de

Biosfera.

2. Liderar una majoria política al Consell Insular que suspengui, amb caràcter

immediat, la vigència dels apartats de la Norma Territorial Transitòria que

amenacen de manera clara la viabilitat del nostre model territorial per tal de fer

possible l’eficàcia del debat i de l’acord social de futur que n’ha de sortir.

3. Impulsar i aprovar un nou Pla Territorial a partir de la revisió de l’actual i en

coherència amb l’acord social que sorgeixi del procés de participació i consens que

ens comprometem a promoure.

4. Suspendre amb caràcter immediat la construcció de les rotondes a doble nivell i

revisar el projecte constructiu de la carretera general per tal d’adequar-lo al

projecte inicial, des de la màxima garantia de la seguretat del trànsit, l’interès

general i la voluntat de la majoria social de Menorca.

5. Impulsar des del Parlament de les Illes Balears la suspensió i revisió d’aquelles

normes de caràcter territorial i turístic aprovades pel Partit Popular que han

vulnerat la capacitat de decisió del Consell Insular sobre l’ordenació territorial de

Menorca per tal de retornar-li la capacitat plena de decisió perduda.



6. Articular un acord polític amb el govern d’Espanya que garanteixi l’execució plena

de les inversions previstes en el Conveni en matèria de Carreteres, d’acord amb els

terminis, prioritats i criteris que determini el Consell Insular. 
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