Rosa Salord Olèo, secretària del Consell Insular de Menorca
CERTIFIC:
Que el Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 16 de
novembre de 2020 adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
VUITÈ. ACORD D’ADHESIÓ AL PACTE DE LES BATLIES PER AL CLIMA I
L’ENERGIA (exp. 0350-2020-4)
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Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 9 de novembre de 2020,
que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera, que diu:
El Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia (fins 2019 anomenat Pacte dels Batles i les
Batlesses) és una iniciativa de la Comissió Europea que va sorgir el 2008, amb l'objectiu
de reduir, com a mínim, un 20 % les emissions de CO2 per al 2020 comptabilitzant com a
any de partida el 2005. Tot i que els objectius són fixats per a l’àmbit de la Unió Europea,
allò significatiu del Pacte és que l'acció té lloc en l’àmbit local, a través dels diferents
plans d'acció que es presenten i desenvolupen a les diferents ciutats i regions que hi
participen.
Dotze anys després, a novembre de 2020 ja s'han adherit al Pacte més de 10.350
municipis europeus, amb una suma d’habitants que supera els 326 milions de persones
vivint a pobles i ciutats que han subscrit el Pacte de les Batlies.
Aquests plans d’acció materialitzen el compromís que ha adquirit l’Administració local de
reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció d’energia a
partir de fonts renovables i d’augmentar l’eficiència energètica al municipi.
A partir de l’èxit d’adhesions que va experimentar el Pacte de les Batlies en els primers
anys
de vigència, a finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència Internacional del Canvi
Climàtic (COP21) es va crear el nou Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia. Aquest
nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2 superior al 40 % per a l’any 2030, amb
referència a l’any 2005 i integra la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic en un mateix
compromís. A més, dona lloc a un pacte global, és a dir, estès a tots els continents del
món i no només en l’àmbit europeu, i planteja objectius de reducció per a l’any 2050.
Menorca va ser declarada el 1993 reserva de biosfera per la UNESCO, i com a tal vol
estar present en l’aliança global per a la mitigació del canvi climàtic, tot apostant per
avançar de forma decidida cap a la sostenibilitat.

A escala global, segons el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi
Climàtic (IPCC-2018), elaborat per 91 científics de 44 països diferents, s’han registrat
impactes sense precedents, tant en magnitud com en velocitat de canvis, relacionats
amb el canvi climàtic induït pels éssers humans. A escala mundial, s’ha detectat un
augment mitjà d'1,0ºC des de 1880.
A les Illes Balears, segons l’estudi publicat el 2019 per la Universitat de les Illes Balears
“El canvi climàtic a Menorca. Sobre els canvis observats i prevists, els impactes i la
necessitat d’emprendre la transició energètica”, l’augment de temperatures ha estat
superior a la mitjana mundial, amb un augment en 40 anys d'1,75ºC les màximes i 1,50ºC
les mínimes.
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Atès que, segons el mateix estudi, la projecció de l’evolució del clima a les Illes Balears
durant el segle XXI mostra que, sota un escenari pessimista en què no es reduïssin els
nivells actuals d’emissions, la temperatura augmentaria entre 3 i 5 ºC entre el 2010 i el
2100.
A Menorca, aquests impactes generalitzats es traduiran en una afectació a molts nivells,
en relació a aspectes com ara: la biodiversitat, als recursos hídrics, envers la salut
humana, o envers l’economia de Menorca, entre d’altres. I que els autors conclouen la
necessitat i la urgència d’emprendre una transició energètica a Menorca, en què es
contemplin tots els objectius de desenvolupament sostenible: la substitució per fonts
d'energia renovables, la reducció de la demanda energètica i l'articulació de polítiques en
conseqüència en àmbits com l'urbanisme, la producció i el consum, la gestió dels
recursos hídrics, la gestió dels residus o el turisme.
Les emissions de CO2 de Menorca estan per sobre del límit de Kyoto, amb gairebé
700.000 tones emeses durant el 2018, a causa de la gran dependència dels combustibles
fòssils a l’illa en matèria de producció d’energia elèctrica, transport i calefacció.
El ple del Consell Insular de Menorca de dia 18 de febrer del 2019 aprovà el Pla d’Acció
de la Reserva de Biosfera de Menorca (2018-2025), l’objectiu del qual és establir les
línies d’acció i projectes a desenvolupar perquè Menorca avanci cap a una major
sostenibilitat en tots els àmbits econòmics, socials, energètics i de patrimoni natural i
cultural que, en darrer terme, tenen una incidència directa en el canvi climàtic.
El Pla d’Acció està previst a l’acció A.2.4.5 que es promogui la adhesió al Pacte de les
Batlies dels plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) a tots els municipis
de l’illa, de manera coordinada, i que correspondria al Consell Insular de Menorca
assumir aquest rol d’entitat territorial coordinadora.
El full de ruta de l’energia de la Unió Europea advoca per una Europa climàticament
neutra per l’any 2050, d’acord amb l’Acord de París. Prenent el marc del full de ruta de
l’energia per a la UE, el Consell Insular de Menorca va elaborar, juntament amb un gran
nombre d’actors del territori, el document «Estratègia Menorca 2030. Full de ruta per a
descarbonitzar el sistema energètic de l’illa» que concreta els objectius per a la nostra
illa.
L’Estratègia fou aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca del 15 d’abril de 2019.

Aquesta Estratègia, que segueix amb les necessitats establertes per la Llei Balear de
Canvi Climàtic i Transició Energètica i advoca per les línies d’acció marcades pel Pla
d’Acció de la Reserva de Biosfera així com del Pacte de Batlles i Batllesses per al Clima i
l’Energia, inclou tot un conjunt d’accions concretes per avançar de manera decidida en la
transició energètica de Menorca, convertint-la en un referent en el marc europeu, de
reducció d’emissions d’efecte hivernacle a través del canvi del seu model energètic.
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En el mateix sentit, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 10/2019, de 22 de
febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica. La Llei estableix a l’article 22 que «els
municipis de les Illes Balears han d’aprovar plans d’acció per al clima i l’energia
sostenible, d’acord amb la metodologia adoptada en l’àmbit de la Unió Europea. I a la
disposició addicional novena estableix que el Govern ha de fomentar l’adhesió dels
municipis de les Illes Balears al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia impulsat
per la Comissió Europea.
El dia 22 de gener de 2019 es va signar el “Conveni entre la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, i el Consell Insular de Menorca per
impulsar el Pacte de Batles i Batlesses en l’àmbit de l’illa de Menorca”, per un període de
4 anys. Mitjançant aquest conveni el Consell Insular assumeix el rol de coordinació
territorial entre els municipis de l’illa per assolir els objectius de la iniciativa donant-los
suport a diversos nivells.
Les autoritats locals tenen un paper destacat en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic,
especialment a una illa com Menorca. Valoram que la participació en el Pacte de les
Batlies ens pot donar suport a totes les administracions locals de l’illa en aquesta missió,
brindantnos reconeixement, recursos i oportunitats d'establir les xarxes necessàries per
anar un pas més enllà en els seus compromisos climàtics i energètics.
Al Pacte de Batlies per al Clima i l’Energia, s’estableix per a les entitats que assumeixin el
rol de coordinadors territorials, les funcions següents:
a) Promoure l'accés al Pacte dels batles i batlesses.
b) Proporcionar assistència tècnica i estratègica als municipis signants per al
desenvolupament, l'execució i el control dels seus plans d'acció per a l'energia
sostenible/plans d'acció per al clima i l'energia sostenible.
c) Proporcionar suport econòmic als signants, bé en forma de suport directe (beques,
subsidis, etc.) o per mitjà de l'assignació de recursos humans que fan les funcions de
suport
tècnic.
d) Donar suport a la posada en comú d'experiències i coneixements entre els signants
del Pacte.
e) Col·laborar de manera conjunta amb altres promotors i coordinadors
territorials/nacionals del Pacte per impulsar l'acció conjunta i promoure un enfocament
coordinat.
f) Participar en les activitats del Pacte dels Batles i Batlesses.
g) Informar periòdicament, i almenys cada dos anys, l'Oficina del Pacte de les Batlies de
les activitats que es duen a terme per donar suport als signants.
Per tant, consideram que el Consell Insular de Menorca, com a Administració
supramunicipal, d’àmbit insular, es troba en una situació idònia per proporcionar
assessorament, suport tècnic i econòmic als municipis de Menorca que hagin subscrit ja

la seva adhesió al Pacte de les Batlies o estiguin a punt per fer-ho. I que l’adhesió al
Pacte encaixa perfectament en l’estratègia política a favor de la lluita contra el canvi
climàtic desenvolupada per la nostra institució en els darrers anys.
Per tot açò, com a consellera del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, i
tenint en compte les raons anteriorment exposades;
Propòs al Ple que adopti els acords següents:
Primer. El Consell Insular de Menorca acorda la seva adhesió, com a coordinador
territorial de Menorca, al Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia.
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Segon. Delegar en la presidenta del Consell Insular la formalització de l’adhesió i la
realització dels tràmits necessaris per integrar la institució en el Pacte de les Batlies.
Tercer. Impulsar i desenvolupar el rol de coordinador territorial del Pacte de les Batlies a
l’illa de Menorca, sempre vetllant per assegurar al màxim les sinergies entre el
desenvolupament de l’Estratègia Menorca 2030 i el Pla d’Acció de la Reserva de
Biosfera.
La Comissió, per majoria (5 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup PSOE
Menorca, senyora Mora Humbert, senyor Company Pons i senyor Pastrana Huguet, i a
les dues conselleres del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyora Gomis
Luis, i 4 abstencions corresponents als tres consellers del Grup Popular, senyora
Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido i senyor Vilafranca Florit, i al conseller del
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernández), dictamina en el
sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (12 vots a favor
corresponents als quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora
Humbert, senyor Company Pons, senyora Torrent Bagur i senyor Pastrana
Huguet; als tres consellers del Grup Més per Menorca, senyora Salord Ripoll,
senyor Maria Ballester i senyora Gomis Luis; a la consellera del Grup Unides
Podem, senyora Gómez Estévez; als tres consellers presents del Grup Popular,
senyor Salgado Saborido, senyora Reynés Calvache i senyor Vilafranca Florit; i al
conseller del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso
Fernández), la presidenta declara aprovats per unanimitat dels membres
assistents els acords següents:
Primer. El Consell Insular de Menorca acorda la seva adhesió, com a coordinador
territorial de Menorca, al Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia.
Segon. Delegar en la presidenta del Consell Insular la formalització de l’adhesió i
la realització dels tràmits necessaris per integrar la institució en el Pacte de les
Batlies.
Tercer. Impulsar i desenvolupar el rol de coordinador territorial del Pacte de les
Batlies a l’illa de Menorca, sempre vetllant per assegurar al màxim les sinèrgies

entre el desenvolupament de l’Estratègia Menorca 2030 i el Pla d’Acció de la
Reserva de Biosfera.
I perquè així consti, estenc el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta del Consell Insular de Menorca, amb les excepcions i les reserves
contingudes en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
Vist i plau,
LA PRESIDENTA
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