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- Declaració Institucional de suport a la protecció del corredor de cetacis 
 

Aliança Mar Blava ha presentat una proposta al Parlament de les Illes Balears perquè s’aprovi una Declaració 

Institucional per sol·licitar al govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis com a zona d’especial 

protecció d’importància per al Mediterrani (ZEPIM) del Conveni de Barcelona, com també per l’aplicació d’un règim 

preventiu de protecció i de mesures de reducció del soroll submarí en aquesta àrea de gran valor ambiental i 

amenaçada pels projectes de prospeccions petrolieres. 
 

 Entrada a la pàgina web d’Aliança Mar Blava: Alianza Mar Blava propone al parlament balear la aprobación de una 

Declaración Institucional de apoyo a la protección del corredor de migración de cetáceos 

 

- El germà menor de Soria, dins el negoci petrolier 
 

El germà menor del ministre José Manuel Soria, Luis Alberto Soria, va constituir i administrar durant un any una 

empresa dedicada al comerç internacional de petroli mentre el seu germà apostava decididament des del ministeri 

per la polèmica fractura hidràulica o fraking i per les prospeccions de Repsol a les Illes Canàries. 
 

 Article a eldiario: Un hermano de Soria entró en el negocio petrolero mientras Industria legislaba a favor del sector 

 

- S’elimina la taxa d’autoconsum energètic 
 

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que per impulsar l’estalvi energètic i la utilització de les energies renovables, 

com també per pal·liar els efectes negatius de l’anomenat “impost al sol” que va imposar el govern estatal del PP, ha 

eliminat la taxa administrativa d’autoconsum energètic. Aquesta taxa afectava les instal·lacions fotovoltaiques 

d’autoconsum de fins a 10 kW, que és la que sol tenir una instal·lació a un habitatge particular o a un petit comerç. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web de la CAIB: El Govern elimina la taxa administrativa per a es instal·lacions d’autoconsum energètic 

 Article a noudiari: El Govern elimina la taxa per a les instal·lacions d’autoconsum energètic 

 

- Estalvi energètic i ordenació urbanística, les prioritats del govern balear 
 

L’agenda política del Govern de les Illes Balears ve marcada per l’estalvi energètic i l’ordenació urbanística. Les 

prioritats del nou Govern en matèria energètica són fomentar l’estalvi energètic i l’ús de les renovables, com també 

plantejar actuacions per anar cap a un model de mobilitat sostenible. Així ho ha demostrat amb la incorporació de 

cinc cotxes elèctrics a la flota de vehicles de la CAIB. Per altra banda, en matèria urbanística es pretén deixar sense 

efecte “els aspectes més urbanitzadors” de les lleis del sòl, turística i agrària. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web de la CAIB: El Govern elimina la taxa administrativa per a es instal·lacions d’autoconsum energètic 

 Article a Menorc@aldia: Ahorro energético y ordenación urbanística marcan la agenda política del Govern 

 

- El parc eòlic de Es Milà continua en la línia històrica de producció 
 

El parc eòlic de Es Milà continua en la línia de generació elèctrica marcada per la mitjana històrica, tot i que amb 

l’anticicló d’aquestes passades setmanes la producció ha estat més baixa de la que podria haver estat. 
 

 Article a Menorc@aldia: El anticiclón deja la generación eléctrica de Es Milà por debajo de su potencial 

 
 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://alianzamarblava.org/ca/comunicats/propone-parlament-balear-aprobacion-declaracion-institucional-apoyo-proteccion-corredor-migracion-cetaceos/
http://alianzamarblava.org/ca/comunicats/propone-parlament-balear-aprobacion-declaracion-institucional-apoyo-proteccion-corredor-migracion-cetaceos/
http://www.eldiario.es/economia/Soria-petroleo-ministro-Repsol-fracking_0_480852046.html
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2550476&coduo=2390691&lang=ca
http://www.noudiari.es/2016/02/el-govern-elimina-la-taxa-per-a-les-instal%C2%B7lacions-dautoconsum-energetic/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2550476&coduo=2390691&lang=ca
http://menorcaaldia.com/ahorro-energetico-y-ordenacion-urbanistica-marcan-la-agenda-politica-del-govern/
http://menorcaaldia.com/el-anticiclon-deja-la-generacion-electrica-de-es-mila-por-debajo-de-su-potencial/
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- Rescissió de mutu acord i sense indemnització del projecte de reforma de la carretera general 
 

Després d’un període de negociació entre el Consell Insular de Menorca i la UTE –Antonio Gomila i Dragados– s’ha 

arribat a un acord mutu de rescissió del contracte de les obres del tram de la carretera general Maó–Alaior i sense 

indemnització, tot i que s’hauran de pagar 1,6 milions d’euros en concepte dels treballs realitzats. El passat dilluns es 

va signar un preacord que s’aprovarà el proper dia 8 de febrer a la Comissió de Govern del Consell Insular de 

Menorca. Ara queda obert un període per revisar el traçat i els enllaços que havien generat més conflicte, com eren 

les rotondes a doble nivell de Biniai, Rafal Rubí, l’Argentina i Alaior. Mentrestant el Consell Insular de Menorca durà a 

terme un seguit d’intervencions en els trams més conflictius de la carretera per millorar-ne la seguretat amb un 

pressupost de 111.990,31 euros. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del CIME: Rescissió de mutu acord entre el Consell Insular de Menorca i la UTE 

 Entrada a la pàgina web del GOB Menorca: Es rescindeix l’obra de la carretera general de Menorca 

 Article a Menorc@aldia: Se resuelve sin indemnizaciones el contrato de mejora del tramo Maó-Alaior de la carretera general 

 Article a Menorca.info: La rescisión del contrato de la carretera le cuesta al Consell unos 300.000 euros 
 

Les negociacions i l’incompliment dels terminis d’execució de les obres han escurçat el temps d’actuació per als tres 

trams de reforma previstos. El passat 15 de setembre es va firmar una pròrroga amb el Ministeri de Foment amb la 

qual es va atorgar un any més per fer les feines de millora. Ara, però, les obres de dos dels tres trams coincidiran 

entre el 2017 i el 2018, que és quan s’haurà d’haver finalitzat la reforma de tota la carretera. 
 

 Article a Menorca.info: Un año de trámites y dos para mejorar la carretera 

 

- Noves participacions i noves propostes pel nou projecte de reforma 
 

Ara que el projecte de reforma de la carretera està en procés de ser revisat, els ajuntaments dels municipis afectats, 

Alaior i Maó, han fet petició al Consell Insular de Menorca perquè es tengui en compte la seua veu i les seues 

necessitats de cara al nou projecte de reforma. També han insistit en la importància d’adoptar mesures de seguretat 

en el tram afectat per les obres, sobretot de cara a l’estiu. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Article a Menorc@aldia: Los ayuntamientos quieren hacerse oír en la reforma de la carretera 

 Article a Menorca.info: Alaior exige que se le tanga en cuenta en el nuevo proyecto de la carretera 
 

El GOB Menorca ja ha anunciat que el proper dimecres 17 de febrer organitzarà un acte informatiu en el qual es 

podran veure diverses possibilitats per a cada enllaç. Així, el grup ecologista pretén contribuir amb noves solucions de 

cara al nou projecte de reforma. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del GOB Menorca: Es rescindeix l’obra de la carretera general de Menorca 

 Article a Menorca.info: El GOB presentará alternativas a las rotondas de la carretera 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://www.cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=10842
http://www.gobmenorca.com/es-rescindeix-lobra-de-la-carretera-general-de-menorca-primera-passa-endavant
http://menorcaaldia.com/se-resuelve-sin-indemnizaciones-el-contrato-de-mejora-del-tramo-mao-alaior-de-la-carretera-general/
http://menorca.info/menorca/local/2016/569306/consell-ute-rescinden-contrato-carretera-indemnizacion.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/569402/ano-tramites-dos-para-mejorar-toda-carretera.html
http://menorcaaldia.com/los-ayuntamientos-quieren-hacerse-oir-en-la-reforma-de-la-carretera/
http://menorca.info/menorca/local/2016/569394/alaior-exige-tenga-cuenta-nuevo-proyecto-carretera.html
http://www.gobmenorca.com/es-rescindeix-lobra-de-la-carretera-general-de-menorca-primera-passa-endavant
http://menorca.info/menorca/local/2016/569442/gob-presentara-alternativas-rotondas-carretera.html
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- El Consell presenta al·legacions a l’ecotaxa 
 

El Consell Insular de Menorca ja ha remès al Parlament dues al·legacions perquè es tramitin com a esmenes al 

projecte legislatiu de l’impost sobre estades turístiques o ecotaxa. Les al·legacions tenen en compte la realitat 

turística menorquina i la necessitat de valorar l’esforç que s’ha fet en la protecció del territori, tot demanant que es 

defineixi un període de temporada alta a l’illa com també la distribució de la recaptació. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Article a Menorc@aldia: El Consell presenta sus alegaciones a la ecotasa 

 Article a Menorca.info: El Consell defiende el reparto de la ecotasa según la ley de financiación 

 

- Disputes entre partits per distribuir l’ecotaxa 
 

El repartiment territorial de la recaptació de l’ecotaxa és una de les disputes que encara està pendent de resoldre’s, 

ja que els diferents partits polítics de les illes no es posen d’acord a l’hora de definir-ne el repartiment. Ja hi ha hagut 

qualque partit, com és el cas del PP i Podemos, que ha demanat al Consell Insular de Menorca que reclami més 

doblers de l’ecotaxa per a l’illa. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Article a Menorca.info: Podemos pide más dinero de la ecotasa para Menorca y Eivissa y menos para Mallorca 

 Article a Menorc@aldia: El PP pide al Consell que reclame más dinero de la ecotasa 

 Article a Periódico de Ibiza y Formentera: Més per Menorca dice que hay una ‹‹pinza›› para que la ecotasa beneficie a Eivissa 

 Article a Menorca.info: El PP de Menorca pide que el impuesto turístico se reparta por Islas 

 

- El descompte de resident aplicat a les taxes aeroportuàries 
 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat la proposta del Grup Parlamentari Socialista que insta el 

govern espanyol a fer les modificacions legislatives adequades per aplicar el descompte de resident a les taxes 

aeroportuàries. 
 

 Article a Menorc@aldia: El Parlament pide aplicar el descuento de residente a las tasas aeroportuarias 

 

- D’insularitats va la cosa 
 

Menorca sofreix una doble insularitat i els seus pobles, excepte Maó, una de triple. La doble insularitat es defineix 

com el fet de dependre d’altres illes ja afectades per aquest fenomen. Per altra banda, els pobles de Menorca, 

excepte Maó, en sofreixen una tercera pel fet d’haver-se de desplaçar a la capital illenca per accedir a certs serveis 

públics.  

La doble insularitat es descriu per trets com el sobrepreu en els transports, els costos addicionals en molts de 

productes, en especial els de primera necessitats, etc. També es descriu per moltes altres limitacions de tipus social 

que passen desapercebudes, com els trasllats per problemes sanitaris, estudis universitaris més costosos, 

desplaçaments per resoldre assumptes comercials, etc. 
 

 Article a Menorc@aldia: La doble insularidad de Menorca y la triple insularidad de Ciutadella 
 

 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://menorcaaldia.com/el-consell-presenta-sus-alegaciones-a-la-ecotasa/
http://menorca.info/menorca/local/2016/569516/consell-defiende-reparto-ecotasa-segun-ley-financiacion.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/569488/podemos-pide-mas-dinero-ecotasa-para-menorca-eivissa-menos-para-mallorca.html
http://menorcaaldia.com/el-pp-pide-al-consell-que-reclame-mas-dinero-de-la-ecotasa/
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/02/07/175208/mes-per-menorca-dice-hay-pinza-para-ecotasa-beneficie-eivissa.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/569456/menorca-pide-impuesto-turistico-reparta-por-islas.html
http://menorcaaldia.com/el-parlament-pide-aplicar-el-descuento-de-residente-a-las-tasas-aeroportuarias/
http://menorcaaldia.com/la-doble-insularidad-de-menorca-y-la-triple-insularidad-de-ciutadella/
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Aquí trobareu activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana. 

- A Menorca 
 

 Del dimarts 9 al diumenge 14 

Exposició “L’ILLA DELS TALAIOTS. Menorca, candidata a Patrimoni Mundial” 

Lloc: Museu de Menorca, Maó (av. del Metge Camps, s/n). 

Descripció: exposició per acostar el coneixement i els valors universals de la prehistòria de Menorca a 

menorquins i visitants, com també el perquè i el com de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Menorca 

Talaiòtica. Ho organitza el Consell Insular de Menorca.  
 

 Dilluns 8 

Diàlegs amb la Biosfera. El Sector Pesquer a Menorca i les oportunitats del FEMP i els GALP 

Hora i lloc: de les 17.00 h a les 19.00 h al Centre de Convencions, Es Mercadal (c/ Santa Rita, 11). 

Descripció: jornades tècniques emmarcades en el programa “Diàlegs amb la Biosfera”, on es reuniran els 

agents implicats en el sector marítim i pesquer, procedents de diferents organitzacions i entitats amb la 

finalitat d’establir el punt de partida per l’estratègia (EDLP) del Grup de Desenvolupament Pesquer (GDP) de 

Menorca. Ho organitza el Consell Insular de Menorca i l'Associació LEADER Illa de Menorca. 

Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí. 
 

 Dijous 11 

Cicle Menorca Sostenible 

Hora i lloc: de les 20.00 h a les 21.00 h a la Sala Albert Camus, Sant Lluís (c/ Sant Lluís, 58). 

Descripció: cicle de xerrades. Aquest dijous es tractarà el tema de racionalització del consum d’aigua. 
 

 Dissabte 13 

Coneix la Menorca Talaiòtica. Visita al poblat talaiòtic de Torretrencada 

Hora: visites a les 09.30 h i a les 11.30 h a Ciutadella. 

Descripció: excursió guiada al poblat talaiòtic de Torretrencada, d’època talaiòtica i habitat fins a l’edat 

mitjana, que destaca especialment per la taula, una de les més espectaculars de l’illa. 

Acte gratuït però cal inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí. 
 

Seminari Agricultura i Medi Ambient 

Hora i lloc: de les 10.00 h a les 16.00 h as Mercadal. 

Descripció: seminari organitzat pel grup ecologista GOB Menorca. 
 

 Diumenge 14 

Reptes de l’educació a Menorca i possibles vies de sortida 

Hora i lloc: a les 18.00 h a Cas Vesins, Ferreries (c/ Reverend Pare Huguet, 48). 

Descripció: tertúlia política amb Guida Allès. Ho organitza l’Associació de Vesins de s’Enclusa. 
 

- A Barcelona 
 

 Dilluns 8 

Segona assemblea oberta 350 BCN 

Lloc: a les 19.00 h a l’Ateneu L’Harmonia, recinte Fabra i Coats (c/ Sant Adrià, 20). 

Descripció: segona assemblea del Moviment per a la Justícia Climàtica, on s’acabarà de definir l’agenda de 

l’any 2016 per 350 BCN i la forma d’organització per arribar als objectius traçats a la reunió anterior. 

Més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí. 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://www.cime.es/documents/documents/1434docpub.pdf
http://menorquinspelterritori.org/wp-content/uploads/2016/01/Coneix-la-Menorca-talai%C3%B2tica.jpg
https://www.facebook.com/events/963067420413357/

