ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Caràcter: extraordinari
Data: 6 de juliol de 2019
Hora: 19:00 a 20:20
Lloc: Seu del Consell Insular de Menorca
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Amb la presència de la senyora presidenta del Govern de les Illes Balears, del
president del Parlament de les Illes Balears i dels diputats i diputades, consellers i
conselleres i d’altres autoritats civils i militars de l’illa, així com dels ciutadans i les
ciutadanes que han volgut assistir a aquest acte, la secretària del Consell Insular de
Menorca obre la sessió extraordinària per a la constitució del Consell Insular de
Menorca, d’acord amb el que disposen l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de les
Illes Balears, la disposició transitòria segona de la Llei 7/2009, d’11 de desembre,
electoral de consells insulars i el Reglament orgànic d’aquesta institució.
A continuació, de conformitat amb l’esmentada normativa, la secretària prega a la
senyora Francesca Gomis Luis i al senyor Miquel Company Pons, consellers electes
de major i menor edat respectivament, que, assistits per ella, duguin a terme
aquesta sessió constitutiva.
Com es desprèn de les credencials emeses per la Junta Electoral de les Illes
Balears, i d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 7/2009, d’11 de desembre,
electoral de consells insulars, els tretze consellers electes que han d’integrar aquest
consell insular són els següents:
Sr. Miquel Company Pons (PSIB-PSOE)
Sra. Cristina Gómez Estévez (Unides Podem)
Sra. Francesca Gomis Luis (Més per Menorca)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester (Mès per Menorca)
Sra. Susana Irene Mora Humbert (PSIB-PSOE)
Sr. José Felipe Negrete Caballero (Ciudadanos)
Sr. José Pastrana Huguet (PSIB-PSOE)
Sra. Carmen Reynés Calvache (PP)
Sr. Carlos Salgado Saborido (PP)
Sra. Maite Salord Ripoll (Més per Menorca)
Sra. Misericòrdia Sugrañes Barenys (PP)
Sra. Bárbara Inmaculada torrent Bagur (PSIB-PSOE)
Sr. Adolfo Vilafranca Florit (PP)
Constituïda la Mesa d’Edat, es constaten les credencials i la presència de tots els
consellers electes que han de constituir aquest consell insular i que s'esmenten més
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amunt. Es comprova que tots ells han formulat les declaracions dels seus béns
patrimonials sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics, i s’assenyala que cap
d’ells no ha manifestat de trobar-se sotmès a cap causa d’incompatibilitat
sobrevinguda.
SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ DELS CONSELLERS I LES CONSELLERES
ELECTES
A continuació la secretària crida nominalment els consellers i les conselleres electes
per ordre alfabètic, excepte els membres de la Mesa d'Edat que són cridats en
primer lloc. Tots ells juren o prometen el càrrec i es comprometen a complir
fidelment les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Consell Insular de
Menorca.
Finalment, la presidenta de la Mesa d’Edat els declara en possessió del càrrec de
consellers o conselleres i, així mateix, declara constituït el Consell Insular de
Menorca.
TERCER. ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA
A continuació la presidenta de la Mesa d'Edat explica que es durà a terme l’elecció
del president del Consell Insular de Menorca, d’acord amb l’article 66 de l’Estatut
d’autonomia.
S'ha presentat una proposta a la presidència del Consell Insular avalada per vuit
signatures.
En conseqüència, examinades les propostes efectuades per escrit pels consellers
electes, es proposa com a presidenta del Consell Insular de Menorca la senyora
Susana Irene Mora Humbert, atès que és la candidata que ha obtingut més
signatures. A continuació dóna la paraula a la senyora Mora Humbert, que
s’expressa en els termes següents:
Senyora Presidenta del Govern de les Illes Balears,
Senyor President del Parlament de les Illes Balears,
Senyores batlesses i batles dels pobles de Menorca,
Autoritats, senyores i senyors,
Em present davant tots vostès, concretament davant els consellers i les conselleres
de la corporació que acabam de constituir, per sol·licitar-los que em facin confiança
per presidir el Consell Insular de Menorca durant el mandat que ara comença. Avui
fa exactament dos anys menys un dia, dia 7 de juliol de 2017, que em vaig dirigir a
la corporació del Consell talment com ara ho faig i amb la mateixa intenció.
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Ho feia, llavors, amb la gran responsabilitat personal i política que sempre significa
fer una passa endavant tan important com aquesta. Ho feia en aquell moment plena
d’il·lusió, i ho faig avui amb la mateixa i enorme il·lusió que llavors i, si açò és
possible, amb un sentit de la responsabilitat encara més gran.
Ara sé encara millor que fa dos anys tot allò que significa, tot allò que comporta, la
presidència del Consell. I no només, ni sobretot, des del punt de vista personal.
El fet de presidir vol dir liderar i coordinar, vol dir persuadir i engrescar, armar el
diàleg per conciliar la diversitat, esperonar l’acord per superar les dificultats; vol dir
també, i en som ben conscient, decidir transcendències de moltes persones, decidir
sobre qüestions que afecten el benestar i la prosperitat, en definitiva, de les
ciutadanes i els ciutadans de la nostra illa.
Estic del tot convençuda que aquesta responsabilitat serà compartida i alleugerida
per les aportacions, la feina i la capacitat de totes i cadascuna de les persones tan
capaces, totes, i tan compromeses que formarem, com esper, el nou govern de
Menorca.
No hi ha millor aritmètica, ni més justa, que la suma de les voluntats. Sobretot quan
el resultat d’aquesta suma és la derivada necessària de la voluntat majoritària de les
ciutadanes i els ciutadans.
Menorca té una llarga i sòlida cultura de pacte. Al llarg dels ja quaranta anys de vida
del Consell, només dos governs no ha estat fruit d’un acord. A Menorca tenim per
normal, si més no per habitual, allò que a tants indrets sembla que és tan difícil, que
esglaia tanta gent: arribar a pactes. Ens ho demostren cada dia els centenars
d’associacions i col·lectius, molts ells de llarga tradició i transcendència, de la rica,
plural i diversa societat civil menorquina.
Els milers de ciutadans i ciutadanes que ordeixen el nirvi tan poderós de la nostra
societat i ens dibuixen amb esforç, cada dia i amb la gran capacitat que tenen, el
mapa generós, ple de cohesió i de solidaritat, que mai no hem de deixar de teixir
entre tots, han de ser l’exemple a seguir pel govern de Menorca. Estic convençuda
que, com fins ara ho han estat, ho continuaran sent en endavant.
Aquesta cultura cívica i política de l’acord ens ha de seguir marcant el rumb,
convençuda com estic que no hi ha millor camí, ni més planer, que el que es camina
en companyia.
Per açò em present avui davant tots vostès, senyores i senyors consellers, per
demanar-los la seva confiança. I ho faig esperonada per la riquesa que ens brinda la
pluralitat i per la força solidària que genera la diversitat, amb l’energia sorgida de
l’acord i amb la serenitat fornida pel diàleg.
Som ben conscient, senyores i senyors consellers, de les dificultats que trobarem al
llarg del camí que el Partit Socialista, Més per Menorca i Unides Podem volem
3

començar avui. Totes i tots a la una, cadascú amb les seves forces, cadascú a partir
les seves conviccions, encararem les dificultats amb coratge i responsabilitat, amb
diàleg i decisió.
Si em donen la seva confiança, formarem un govern amb cinc dones i tres homes.
Millor dit: conformarem un govern de vuit persones feministes. Serà, el nou govern,
un govern sensible a la diversitat, compromès sempre amb la igualtat, empès en tot
moment per la força de tantes i tan distintes sensibilitats com hi ha a Menorca, totes
elles respectuoses amb la diferència.
Les menorquines i els menorquins han volgut que aquesta taula, tan plural com és,
estigui avui lliure d'intoleràncies. És hora de donar veu a tantes veus que han sofert
tant de temps en silenci. La veu de la igualtat s’expressa avui en totes les veus. En
les diverses maneres de pensar, de creure, de recordar, de viure i d’estimar. Totes
són ben legítimes, totes ben dignes. Parlen totes les veus l’idioma universal de la
dignitat, el llenguatge compartit del respecte.
Tal dia com avui, ara fa dos anys, els citava un aforisme que s’atribueix a Sèneca:
«No hi ha vent favorable per qui no sap on va».
Sabem dels grans reptes que hem d’encarar, dels problemes que hem de saber
resoldre amb l’objectiu que estic convençuda que compartim de procurar pel
benestar de totes i cadascuna de les persones que vivim a Menorca. Sense
exclusions, sense deixar ningú a la vorera, sense que ningú no quedi enrere per la
raó que sigui: la seva procedència, les seves idees, el color de la pell o la seva
particular manera d’estimar… Sense que ningú no quedi enrere, deia, en el viatge
que hem de fer junts cap a la prosperitat.
Per això em present, avui i aquí, amb un programa de govern progressista i
d’esquerres. Un programa polític que posa la defensa del benestar i la prosperitat de
les menorquines i els menorquins al davant de qualsevol altra consideració. Un
programa que neix de l’acord dels tres partits que hem decidit d’emprendre junts una
etapa que ara comença de l’apassionant viatge que feim, totes i tots, amb la mirada
sempre fixada en l’horitzó d’un futur millor.
Som conscient que el vent no bufarà sempre de popa. Després de la llarga i amarga
darrera crisi econòmica que hem patit, hem tingut uns anys de bonança que han
permès que moltes famílies es refessin; però encara hi ha molta, massa gent, que
ho passa malament. Són persones que no troben feina, que tenen una feina
precària o que no arriben a final de mes. Són persones que, tot i tenir feina, no
poden pagar el censal de la casa on haurien de poder construir una vida plena de
dignitat per als seus fills i les seves filles.
I és per açò que les polítiques d’ocupació i habitatge, fetes de la mà del Govern de
les Illes Balears, seguiran sent un pilar fonamental d’aquest equip de govern.
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Encara hi ha infants que no poden créixer amb les atencions i els recursos que tot
infant necessita i mereix. I d’altres que no poden accedir a l’educació més
primerenca, fins a tres anys, que hem d’aconseguir de fer gratuïta, també amb el
suport imprescindible del Govern de les Illes Balears.
Encara hi ha gent gran que no troba en l’atenció pública una recompensa suficient
després de tota una vida de sacrificis, quan Menorca és avui com és gràcies a la
seva generositat i al seu esforç.
Totes i tots som iguals, i amb igualtat hem de tractar-nos. Les persones dependents
han de veure reconegut el seu dret a ser considerades com iguals, ja que iguals són,
des de la més acurada atenció pública.
I les persones, cada vegada més perquè vivim més anys, que pateixen problemes
crònics han de veure a la fi satisfetes les seves necessitats d’atenció. Per açò és tan
important, entre d’altres fites, la recuperació del Verge del Toro, la vella Residència
que tant significa per a tanta gent de Menorca, i la seva reforma i reconversió
gràcies a l’esforç conjunt de les dues institucions i de l’ajuntament corresponent.
Les persones primer. Sempre davant i damunt de tot. Ho deim sempre i sempre ho
hem de dir. La força de la repetició no ha de ser capaç d’afeblir la fermesa en
l’objectiu. Les persones primer. Però avui, més que mai, posar en primer terme les
persones vol dir molt més que no prestar només l’atenció deguda a les necessitats
primàries d’avui.
Vivim en una societat global que exigeix compromisos per part de tothom. No s’hi
valen excuses. No podem donar l’esquena als problemes que comprometen el
benestar del futur.
La feblesa que comporta el fet de ser una illa petita i ambientalment tan fràgil no ens
eximeix de participar dels grans reptes que hem d’encarar entre tots. Ben al contrari,
la nostra condició insular i la nostra minsa geografia ens fan especialment sensibles
a les conseqüències de tants d’abusos com hem comès contra el medi ambient i a
les ja irreversibles seqüeles del canvi climàtic sobre el nostre planeta i sobre la
biosfera de la qual tant bravejam de ser reserva.
Ho hem patit amb les conseqüències del cap de fibló de l’any passat. No es poden
tornar a repetir. Mai més. Però la nostra resposta no pot quedar només en les
imprescindibles i suficients mesures de contingència, que seguirem exigint. Ni en la
connexió dels dos cables amb la península i la reconversió a gas de la central del
port de Maó. Hem d’encarar a més, i sobretot, el canvi de model energètic amb
coratge.
Aquest és el verdader repte. I ho hem de fer a Menorca, amb decisió i compromís. El
nostre futur depèn de l’energia, i no podem deixar el futur —qui ho faria?— només
en mans dels altres. No podem deixar que l’energia depengui només de mans
alienes. Hem de responsabilitzar-nos, govern i societat, del nostre propi futur, i ho
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hem de fer amb planificació i seny, amb el màxim respecte pel nostre patrimoni
natural, paisatgístic i històric.
És possible i ho farem. Serà una prioritat cabdal per al govern de Menorca, com ho
serà també encarar el problema de l’aigua i dels residus.
Moltes generacions de menorquines i menorquins han lluitat per poder decidir, cada
vegada més, el nostre propi destí. No podem renunciar en aquests moments a
exercir les nostres responsabilitats col·lectives.
La declaració de Menorca com a reserva de biosfera ha de guanyar l’empenta
definitiva que es mereix i que necessitam. Ha de ser la clau de volta que suporti la
prosperitat i el benestar de les properes generacions. Per tant, donar una empenta
vital als principis que van inspirar la declaració de la UNESCO i que a dia d’avui han
merescut l’ampliació de la reserva marina ha de ser una prioritat. Hem de fer
compatible, perquè podem i ho sabem fer, la preservació del medi ambient, el
territori i el paisatge amb un desenvolupament econòmic cada vegada més
diversificat, equilibrat i socialment més compartit. Per açò impulsarem una proposició
de llei, des del Consell, que doni cobertura a les nostres accions i ens en garanteixi
el finançament.
Les conseqüències del canvi climàtic ja les començam a patir avui. No podem ni
volem donar l’esquena al compromís de tanta gent en la lluita per evitar que els
estralls vagin a més, perquè açò seria com donar l’esquena al futur, sucumbir a la
fatalitat. I no podem expropiar l’esperança als nostres joves, als nostres fills i filles,
als nostres nets i netes. Ben al contrari: hem de fer compatible el benestar d’avui
amb el seu dret a viure en una Menorca com la que nosaltres hem rebut.
Ara veim amb molt de dolor com molts dels joves més preparats han de partir a la
recerca d’oportunitats, i no ho podem tolerar. Hem d’impulsar un gran acord social
que els ha de permetre tornar i que cap jove més hagi de partir si no ho vol fer.
Perquè els joves han de poder trobar oportunitats per desenvolupar el seu talent a
Menorca sense haver de sortir de l’illa, i és per açò que hem d’impulsar un pla que
ajudi a tornar els que han hagut de marxar: infraestructures, habitatge, formació,
incentius, ajuts al trasllat i per iniciar l’activitat… Mesures que els han de permetre
d’ajudar-nos a tots a fer una societat més pròspera i millor. Açò, però, exigeix el
compromís de tothom: societat civil, empresaris —imprescindibles en aquest camí
per dibuixar Menorca— i per descomptat els sindicats. I passa per l’impuls de la
diversificació econòmica i per la millora de les comunicacions, tant per via digital,
però també la connectivitat aèria i marítima.
Necessitam una illa més i millor connectada en tots els sentits. Hem fet passes
importants, com ara el 75 % de descompte; però hem de menester millorar, i molt,
els enllaços amb la península, sobretot amb Barcelona, i amb les principals
destinacions europees, i no defallirem en aquest esforç que tant lentament va
fructificant. I així com hem de promoure polítiques de connectivitat, també hem de
promoure, de manera decidida, polítiques de mobilitat que garanteixin la fluïdesa i la
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seguretat vial a totes les carreteres insulars, amb un transport col·lectiu eficient i
suficient, accessible a totes les necessitats. No només hem de canviar l’energia que
mou els nostres vehicles, sinó que hem de canviar la nostra mentalitat, i encara hi
som a temps! Hem de ser conscients que depèn de cadascun de nosaltres, de saber
canviar els nostres hàbits i costums.
I hem de resoldre, és clar, la situació de la carretera general. No en podem ni en
volem defugir. Acabar els trams pendents és un objectiu prioritari, i trobar una
solució condreta i sostenible al tram en obres entre Maó i Alaior serà la primera feina
a fer. No podem abusar més de la paciència de les menorquines i els menorquins,
per la qual cosa em compromet a posar la màxima exigència i diligència en la
resolució d’aquest problema, juntament amb tots els que formarem aquest equip de
govern. La seva complexitat no pot servir de refugi ni d’excusa.
El paisatge és una part vital del nostre patrimoni. L’han anat conformant les
decisions de la natura i les successives civilitzacions que han deixat la seva
empremta a Menorca. Així, no podem cessar en l’objectiu col·lectiu que el nostre
patrimoni arqueològic formi part del patrimoni de la humanitat. Com no podem
oblidar els autors principals del nostre paisatge d’avui: les madones i els pagesos
que han donat forma a la nostra illa amb el seu esforç i sacrifici. Volen ser i han de
ser pagesos i pageses, cap altra cosa.
El camp no necessita subterfugis ni succedanis, sinó atenció i suport, oportunitats de
modernització, i dignificació social i econòmica de les feines del camp. Si per alguna
cosa té sentit i valor encara la paraula estratègic de la qual tant hem abusat, és
quan parlam del camp. Ha de ser el nostre compromís de govern.
Com ha de ser el nostre compromís acabar de resoldre la revisió del model
territorial. El document que ha de servir de base per al debat polític i social està llest,
i a partir d’aquí hem de saber decidir amb serenitat i diàleg, entre totes i tots, quin
futur volem, conscients com hem de ser de la importància de l’impacte de les
decisions territorials sobre el medi ambient, el patrimoni i el paisatge; però també i
sobretot en la vida present i futura en els nostres pobles i ciutats, en l’activitat
econòmica i en les transformacions socials i culturals.
La prosperitat d’alguns no es pot edificar sobre la precarietat de la majoria. El fet de
voler treure profit econòmic d’un habitatge no pot ser mai a costa d’impedir l’accés a
la dignitat d’un habitatge per part de tanta gent. Hem de trobar la virtut en l’equilibri.
La mesura ha estat sempre un objectiu lligat al creixement econòmic i social de
Menorca, i així ha de ser també en endavant. El turisme és la nostra primera
indústria, i com en tota indústria és vital la capacitat d’innovació i de modernització.
Veim com canvien els hàbits d’oci, com creixen les exigències de la gent i com
s’incrementen i milloren les ofertes dels nostres competidors. Hem de saber triar, per
tant, el nostre camí i perseverar, tothom a la una, cercant l’acord. La nostra opció ha
de saber oferir als nostres visitants el millor que tenim, i això són, sens dubte, les
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nostres platges i el nostre paisatge. Però també ho són el nostre patrimoni i ho és,
sobretot, la nostra gent, el sabor de la tradició, el gust per la feina ben feta de les
menorquines i els menorquins.
Hem de convertir la seguretat i la convivència en els millors valors a mostrar i a
brindar al món. Hem d’aprofitar la capacitat i el gust de la gent de l’illa per la feina
ben feta. Hem d’obrir les portes dels tallers dels artesans i dels obradors de tants
d’oficis, dels cellers i de les formatgeries. Hem d’enaltir l’esforç i la destresa dels
pagesos i dels pescadors.
Menorca i la seva gent som el nostre millor argument, l’oportunitat de seguir
prosperant i a la vegada conservar amb orgull la nostra manera de viure i de ser
menorquins.
Però açò ha de voler dir, també, compartir la riquesa i el benestar que genera el
turisme. Que el turisme sigui cosa de tots ha de voler dir que el profit també ha de
ser cosa de tothom.
Tenim els millors aliments i tenim grans professionals que saben treure el millor profit
de les nostres arrels per fer-les arribar al gust dels nostres visitants, tenim
comerciants excel·lents que saben triar el bo i millor per oferir-ho. Sabem
transformar la bona feina de la gent del camp en formatges magnífics, en embotits,
olis, vins i una mel excel·lents.
Les avarques han passat de la humilitat pagesa al disseny d’avantguarda i avui
llueixen en el món de la moda al costat de les sabates que fan els nostres millors
industrials. Veim com sempre que guanya la qualitat, que la bijuteria és capaç de
reinventar-se i de guanyar prestigi. I veim com neixen i prosperen nous oficis i noves
indústries de la mà de l’empenta i de la innovació, gràcies a l’esforç i el coneixement
de molta gent que necessita una administració àgil que sàpiga estar a la seva
alçada. Aquest és, també, un dels grans reptes que ha d’assumir aquest equip de
govern
Tot açò que tenim és el resultat de la feina de molt de temps i de molta gent. És el
producte de la capacitat de les menorquines i els menorquins que ens han precedit.
És el camí de la qualitat i la perseverança, i no l’hem d’abandonar. La feina ben feta
ens ha fet ser qui som, i hem de fer que tots puguem treure profit d’aquesta bona
feina.
Aquesta bona feina de tanta gent suposa que el govern del Consell, pugui
emmirallar-se en la nostra societat per tenir el camí marcat i continuar cap endavant,
aprenent i escoltant. Hem de ser capaços d’encaminar la prosperitat cap al benefici
compartit, cap al benestar de totes i de tots. Ningú no ha de quedar mai a la vorera
per manca d’oportunitats.
I l’equitat és l’única via cap a la igualtat. No hi ha més camí possible que el camí fet
entre tothom. Ens ho ensenya el Camí de Cavalls. Ens ho mostren el camí d’en
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Kane i la formidable malla de camins que tenim i que hem de recuperar i preservar.
Ens ho demostra la feina ingent de tants paredadors que han aixecat tantes i tan
magnífiques parets seques.
L’esforç i la tenacitat, la mesura i el seny són patrimoni de la gent de Menorca, han
de ser el nostre exemple. El del govern i el de totes i tots. Avui som la conseqüència
d’aquesta mesura i d’aquest seny, de la petjada de tantes civilitzacions sobre la
nostra terra i sobre la nostra cultura. Menorca sempre ha excel·lit quan ha participat
dels canvis culturals i socials europeus, quan ha estat oberta a les transformacions i
a la innovació, a la modernitat.
Hem de saber mostrar-nos al món, hem de voler seguir sent presents arreu, i ho
hem de fer amb la força dels nostres joves, dels nostres millors creadors i creadores.
I així com ells estan oberts a l’avantguarda, Menorca ha de tenir sempre obertes de
bat a bat les seves portes als oratges socials i culturals de progrés. Europa és ca
nostra. Europa ha de ser ca nostra.
Volem també una Menorca segura. Els menorquins i menorquines hem de poder
continuar vivint amb la tranquil·litat de sempre, que no és altra cosa que la confiança
compartida i una seguretat certa en els valors de la pròpia societat. Així com la
violència no ha de ser mai més un argument, les dones tampoc no han de ser
víctimes mai més. Hem de poder viure segures i ens hem de poder sentir segures.
Aquesta és una feina de totes i de tots, i serà, sens dubte, una feina del tot prioritària
per a aquest govern del Consell. Com ho serà la lluita contra qualsevol violència
contra algú que algú altre consideri que és diferent, contra algú que pateixi
discriminació per qualsevol motiu.
Hem de promoure un entorn que garanteixi la salut i el benestar a través de la seva
prevenció i preservació, tot procurant la prosperitat personal i col·lectiva sense
exclusions. Des de la qualitat alimentària ﬁns a la seguretat física, personal i vial,
des de la seguretat energètica a la qualitat de l’aigua, l’aire i el medi ambient. Són
els fonaments sobre els quals hem d’edificar la millor convivència cívica.
Sabem, per tant, d’on venim; però hem de decidir on volem anar. I ho hem de fer
junts. Aquest serà per tant el meu compromís primer, senyores i senyors consellers,
si avui em donen la seva confiança per presidir amb responsabilitat, diàleg i
humilitat, el Consell Insular de Menorca.
A continuació es duu a terme la votació de la candidatura a la presidència del
Consell Insular mitjançant votació secreta a través de papereta i la presidenta de la
mesa fa públic el resultat següent:
Vots emesos: tretze
Vots nuls: cap
Vots a favor: nou
Vots en contra: quatre
Vots en blanc/abstencions: cap
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En conseqüència, resulta elegida en primera votació i per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació la senyora Susana Irene Mora Humbert.
La presidenta de la Mesa d’edat, d'acord amb el que disposa l’article 66 del vigent
Estatut d'autonomia de les Illes Balears, declara proclamada presidenta electa del
Consell Insular de Menorca la senyora Susana Irene Mora Humbert, que després de
pronunciar la promesa preceptiva resta investida en plena condició com a tal i rep
els atributs propis del càrrec.
A continuació pren la paraula la senyora Mora Humbert com a presidenta del
Consell Insular de Menorca i diu que les seves primer paraules com a presidenta vol
que siguin d’agraïment als consellers i les conselleres de la corporació, i dona la
paraula als portaveus dels grups integrants perquè facin les seves intervencions.
Primerament pren la paraula la portaveu del Partit Popular, la senyora Sugrañes,
que comença la seva intervenció saludant la presidenta del Govern balear, els
consellers i les conselleres, les batlesses i els alcaldes, les autoritats i tot el públic
assistent. Recorda que intervé en nom del Partit Popular, la formació política més
votada i que, per tant, va guanyar les eleccions del passat 26 de maig, i assegura ho
fa amb orgull, amb honor, amb responsabilitat i també amb la il·lusió de donar
continuïtat a la trajectòria iniciada per la primera institució política de Menorca fa ja
quaranta anys.
Diu que des del 1979 fins avui el Partit Popular ha tingut una presència i una
participació actives en les decisions, els acords i les activitats del Consell. A més, ha
exercit la presidència i ha dirigit el Govern insular amb els presidents Joan Huguet,
Cristóbal Triay i Santiago Tadeo, pels quals vol tenir un record, juntament amb la
resta de presidents que han presidit el Consell Insular. Però també han exercit la
tasca d’oposició, com ho faran aquests quatre anys que ara comencen. Ho faran
amb lleialtat, amb seny i sentit comú; amb una oposició ferma i constant, però
constructiva, aportant propostes, alternatives i iniciatives a totes les comissions i
plens, amb l’objectiu que la veu i l’opinió de tots els menorquins que van votar el
Partit Popular se senti amb força i claredat en aquesta casa, i naturalment perquè
sigui tinguda en compte. Afirma que el Partit Popular no vol ser un problema, sinó
que vol formar part de les solucions que necessita i reclama Menorca, per la qual
cosa, a partir de la discrepància política, es compromet a escoltar, recollir idees i
presentar totes les propostes que considerin beneficiosos i en favor de Menorca.
Per tots aquests motius, com a presidenta del Partit Popular de Menorca i consellera
que encapçala la candidatura de la formació política en el Consell, anuncia que el
vot del Partit Popular a la investidura de la senyora Susana Mora ha estat en contra.
Així mateix, reconeix i aplaudeix l’oposició responsable que han fet els companys
consellers del Partit Popular durant aquests darrers quatre anys i diu que hi donaran
continuïtat. Tanmateix, vol donar públicament l’enhorabona al PSOE-Menorca pels
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resultats electorals obtinguts, i de manera personal a la senyora Susana Mora, i
també a Més per Menorca i Unides Podem, que s’han incorporat a l’acord per seguir
governant al Consell Insular. Afegeix que, des de l'oposició, els demanen eficàcia,
generositat i voluntat de pacte i enteniment en aquesta segona oportunitat que tenen
per resoldre les assignatures que van deixar pendents, sense aprovar, i els recorda
que ja no podran invocar a herències rebudes, perquè l’única herència que hi ha és
la seva.
Acaba oferint una mà estesa als partits que formaran l’equip de govern amb la
voluntat de mirar cap endavant i de fer feina junts, i assegura que el Partit Popular
els farà costat quan el Consell Insular sigui reivindicatiu, quan reclami i demani
inversions per Menorca, competències ben dotades i les infraestructures que
necessitam i mereixem tots els menorquins. Per tant, el Partit Popular no
desaprofitarà ni l’oportunitat ni l’encàrrec que ha rebut d'11.176 menorquins que els
van votar, per la qual cosa s'esforçaran perquè Menorca sigui més pròspera, més
solidària, més justa; perquè compti amb un major benestar, cohesió social i
territorial, i amb una economia més emprenedora i diversificada.
La presidenta seguidament cedeix la paraula a la senyora Salord, portaveu de Més
per Menorca, que felicita en primer lloc tots els consellers i conselleres per la seva
elecció, i especialment la senyora Susana Mora per haver reunit els suports
necessaris per ser elegida per presidir el Consell Insular de Menorca durant els
pròxims quatre anys, suports entre els quals hi ha els tres vots imprescindibles dels
consellers de Més per Menorca.
Manifesta que l’acord de governabilitat al qual s’ha arribat dibuixa un govern de futur
plural, progressista i menorquinista, dins l’estructura del qual Més per Menorca
podrà continuar amb la feina iniciada els darrers quatre anys, consolidar projectes
beneficiosos per a l’illa i desenvolupar els compromisos més importants del seu
programa electoral.
Afegeix que aquesta nova etapa és només un punt i a part a la feina feta fins ara, o
potser fins i tot un punt i coma, que és una pausa breu, només per agafar l’alè
necessari per reprendre, amb il·lusió i responsabilitat, els reptes que hi ha damunt la
taula i que resumeix en una frase: «Menorca serà sostenible o no serà», i açò
implica economia diversificada; protecció del territori i transició energètica; cohesió
social i equitat; i educació i cultura a l’abast de tots els ciutadans. Perquè Menorca
s'hi juga el futur i, per tant, necessita un govern fort que, amb la suma dels partits
que l’integren, pugui donar resposta a allò que els ciutadans han demanat i no
defalleixi en l’exercici del paper que ha de tenir el Consell Insular com a autèntic
govern de l’illa i com a primer defensor dels drets i els interessos de tots els
menorquins i les menorquines, especialment davant les altres administracions
d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

11

Acaba assegurant a la presidenta que, en aquest sentit, comptarà amb el suport
lleial dels càrrecs de Més per Menorca per tirar endavant l’acord programàtic
subscrit, ambiciós i de futur, per a l'illa.
La presidenta seguidament cedeix la paraula a la portaveu d'Unides Podem,
senyora Gómez, que dona l’enhorabona a la presidenta del Govern balear, als
consellers i les conselleres, i especialment a la senyora Mora, presidenta del Consell
Insular de Menorca.
Seguidament explica que el vot de la coalició d’Unides Podem ha estat a favor de la
senyora Mora perquè estan segurs que garantirà polítiques necessàriament
progressistes i sostenibles des del punt de vista també mediambiental.
D’altra banda, vol aprofitar l’avinentesa que hi ha autoritats per ressaltar que tenen
una oportunitat irrepetible per començar a fer feina des del primer dia, perquè el
temps de redactar i aprovar plans ha transcorregut en la legislatura anterior, tot i que
no vol dir que no hi quedi alguna cosa per redactar i aprovar, però ara tenen
l’oportunitat de començar a executar les polítiques que van pactar en el mandat
anterior. Afegeix que la política que es fa a Menorca pot ajudar a encarar els grans
problemes de la nostra societat, i fa referència concreta a les causes d’exclusió
social com són l’ocupació i l’habitatge.
Per acabar, recorda que l’any vinent acaba una moratòria per a alçaments
hipotecaris que afecta moltes famílies que hauran de cercar un pis de lloguer i que
no el podran pagar perquè els seus salaris no han augmentat al mateix ritme que ho
han fet els lloguers. Per aquest motiu, fa un clam perquè tots alhora puguin
emprendre polítiques en favor al dret a l’habitatge. Així mateix, vol aprofitar per dir
que vivim en una situació d’emergència climàtica, però està convençuda que
aquesta legislatura serà totalment puntera en aquest canvi de paradigma pel que fa
al tema energètic. Per aquest motiu, afirma que s'ha de treballar per recuperar la
gestió pública de l’energia i de l’aigua a fi que sigui una gestió sostenible i, sobretot,
democràtica.
La presidenta cedeix la paraula al portaveu de Ciudadanos/Partido de la Ciutadania,
senyor Negrete, que dona l’enhorabona als nous consellers i als que repeteixen
legislatura, i comença la seva intervenció demanant la revisió dels vots, ja que creu
que hi hagut una errada en el recompte i és molt important que aquest punt passi
per damunt dels altres. Fa aquesta petició formalment i demana que la secretària en
prengui nota.
D'altra banda, se sorprèn que la presidenta hagi fet un discurs amb una enumeració
de reptes molt importants que serien molt adequats per a un discurs polític d’un grup
polític que no hagués tingut una legislatura anterior per resoldre tots aquests
problemes i reptes. De tota manera, fan seus aquests reptes i assegura que
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donaran suport al govern del Consell en tot allò que faci possible que aquests reptes
tirin endavant i que els projectes deixin de ser un problema per als menorquins. Per
aquest motiu, vol donar les gràcies als més de tres mil menorquins que han confiat
en Ciudadanos/Partido de la Ciutadania perquè puguin defensar des de la màxima
institució insular els principis i les idees del partit.
Dit això, comenta que el seu vot ha estat en contra en consonància amb el missatge
que han transmès durant tota la campanya electoral, ja que no estan d’acord a
donar continuïtat a un tripartit que ha paralitzat Menorca durant quatre any. Les
infraestructures, el camp, el turisme, l’ocupació i l’economia han rebut el cop d’una
gestió amb una filosofia restrictiva i encotillada dedicada a promulgar normes i més
normes sense pensar si realment els ciutadans les podran complir o no. Afegeix que
la inseguretat jurídica que deriva d’aquest embolic legal, del qual el Consell Insular
de Menorca ha format part, du els emprenedors a una paràlisi que limita i amenaça
molt seriosament el futur dels nostres habitants.
Afirma que Ciudadanos/Partido de la Ciudadania defensa un model de benestar per
als menorquins diferent d'aquest, un model oposat al desenvolupisme salvatge dut a
terme a Mallorca i Eivissa fins ara, un model que parteix d’una defensa del medi
ambient que asseguri la supervivència del paisatge únic de Menorca i que, a la
vegada, fomenti les inquietuds emprenedores dels ciutadans, que fins ara s’han
trobat amb massa entrebancs. I entén que aquest model no serà possible amb un
tripartit que deriva cap a polítiques immobilistes, amb normatives complexes i poc
realistes, que incrementen descontroladament les despeses i els càrrecs de
confiança sense que açò tengui un reflex manifest en la qualitat dels serveis que
reben els menorquins.
Conclou que és per aquest motiu que hi ha votat en contra, tot i que en qualsevol
cas, i des d’una oposició constructiva, també s’ofereix perquè comptin amb
Ciudadanos per tot el que puguin aportar per tal que la vida en aquesta illa pugui
millora al màxim possible.
Un cop acabada la intervenció del senyor Negrete, la presidenta sol·licita que, arran
de la petició del portaveu de Ciudadanos, és torni a reunir la mesa d'edat per revisar
i fer un nou recompte dels vots. Fet el recompte, el resultat és de 13 vots emesos,
amb 8 vots a favor i 5 en contra, per la qual cosa la senyora Gomis, com a
presidenta de la Mesa d’Edat, fa pública la correcció del recompte que demana
consti en acta i demana disculpes per l’error comès en l'esmentat recompte.
La presidenta agraeix la bona disposició dels components de la mesa d’edat i
agraeix als consellers dels diferents partits el vot favorable i que hagin decidit donar
suport a la seva candidatura a la Presidència. Diu que està convençuda que els tres
partits, que venen d’un mandat anterior, sabran compartir govern, il·lusions, esforç i
compromís com ho han fet els darrers anys, i assegura que treballaran amb lleialtat,
amb responsabilitat compartida i amb una decidida voluntat de sumar energies
13

respectant les diferències, perquè al final, sempre es posa al davant el benestar i la
prosperitat de la gent de Menorca.
També agraeix l’aportació dels consellers de l'oposició i pel vot desfavorable a la
seva candidatura, perquè tota balança ha de tenir dos plats i tot govern necessita
una oposició forta i responsable, i té el convenciment que sabran posar l'interès de
Menorca per damunt de qualsevol altra motivació.
Vol aprofitar per agrair la feina de tots els treballadors públics que dia a dia fan que
aquesta casa i el seu govern puguin funcionar, així com la resta de centres i
residències dependents per a tanta gent que necessita la implicació de tots aquells
que vetllen per la seguretat de tots i que donen auxili davant qualsevol contingència.
Afegeix al capítol d’agraïments un reconeixement especial a la seva família, que
sempre li ha fet costat, i a tots els presents per acompanyar-los en aquesta sessió
tan important per a Menorca, perquè tothom junt fa que Menorca sigui avui com és:
una illa amb empenta, compromesa i solidària, decidida i responsable. I conclou
amb aquestes paraules:
Estimada presidenta, estimada Francina, gràcies per ser avui aquí i per ser sempre
al costat de Menorca quan et necessita. La veu de Menorca és ben plural i ben viva,
una veu que sé que escoltes i escoltaràs amb tot el respecte i la màxima atenció.
Has demostrat que saps ser la presidenta per igual de les quatre illes. Per això
tindràs la lleialtat dels consellers i la meva com a presidenta del Consell Insular de
Menorca, però també tindràs les exigències i les reivindicacions legítimes per tal de
sembrar les millors oportunitats per a les generacions presents i futures.
No és avui el moment de fer un catàleg de les aspiracions de Menorca. Però farà
falta faer molta feina junts i juntes, perquè avui comença una nova etapa d’un llarg i
fructífer camí que neix de la voluntat de la societat menorquina de voler decidir el
seu propi destí. Tots els presidents i presidentes que m’han precedit, molts dels
quals formen part del públic present, han estat imprescindibles perquè han fet camí
en aquesta societat que avui tenim i han posat els millors dels seus esforços i
coneixements per tal de fer-ho possible. I permetin-me un record ben sentit per tots
els que no ens poden acompanyar.
Deia ara fa dos anys que, en l’exemple de tots i de totes les presidentes que m’han
precedit, hi veia reflectit tot allò que amb certesa avui em puc comprometre amb
vostès, amb les ciutadanes i els ciutadans de Menorca: el meu esforç i la meva
feina, la meva voluntat de diàleg, i la meva estima sincera per Menorca i la seva
gent.
L’etapa que avui comença haurà de menester de les millors virtuts i de tot l’encert
per part de tots. Segur que no hi mancaran els embats, en el viatge que ara iniciam.
Però entre tots sabrem traçar el rumb i navegarem amb coratge les adversitats des
de l’acord polític i des del consens social.
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L’emoció que sent avui a l’hora d’iniciar aquest viatge tan il·lusionador em fa evocar
uns bells versos de l’escriptor ferrerienc Joan Pons que narren l’arribada del poeta
per mar al port de Maó. Encara és a bord del correu, a punt de tornar a trepitjar
Menorca. És llavors quan, per a ell, comença l’autèntic viatge, la feliç aventura del
retrobament:
El cor em palpita amb força
quan els tripulants llancen els caps
perquè el personal de terra envolti
les cordes amb la serp dels norais.
El poema es titula “L'Illa dels arbres vençuts”. Vet aquí la metàfora que fa Joan Pons
de la nostra illa, l’illa que tanta gent enyora quan no hi és, quan no hi pot ser.
La nostra és una illa d’arbres vinclats per la tramuntana; però plena, ben plena, de
persones ben dretes i condretes. De persones que somien i lluiten cada dia per la
felicitat, de persones plenes d’estima per Menorca i per tot el que significa viure a
Menorca i sentir-se menorquí o menorquina.
Vull comprometre'm avui, amb tots vostès i amb totes les menorquines i els
menorquins, a esmerçar tot el meu esforç i tota la meva dedicació per maldar estar,
sempre i cada dia, a l’alçada que es mereixen. Moltes gràcies.

Després de pronunciar aquestes paraules d’agraïment, la presidenta aixeca la
sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària,

Vist i plau,
La presidenta
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