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SESSIÓ DEL PLE DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2016
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE
APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE
EL CANVI CLIMÀTIC DE PARÍS 2015 I LA DECLARACIÓ DE SANT
SADURNÍ D'ANOIA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT
Els passats dies 30 de novembre fins l'11 de desembre la Convenció Marc de
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI
Conferencia Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferencia de les
Parts en qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països
de les Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de
gasos d'efecte hivernacle.
En l'actualitat, tot i les resistències de determinadfasdfafafafases economies, ja
ningú no posa en dubte que l'actual creixement econòmic esta posant en perill
el futur del planeta, si no s'adopten les mesures necessàries perquè aquest
creixement econòmic esdevingui en un veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la
mundial però també a escala local i fins i tot a escala domestica.
L'escala local esdevé un baula important de tot el procés de desenvolupament
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració
local assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos
d'efecte hivernacle. Les iniciatives locals en aquest àmbit són un exemple clar
del compromís dels ens locals per promoure el desenvolupament sostenible de
les nostres ciutats i pobles en la seva triple dimensió: l’econòmica, la social i
l'ambiental.
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferencia
Internacional sobre el Canvi Climàtic i la renovació dels objectius de la Unió
Europea amb la proclamació del nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima
i l’energia, que fixa unes quotes de reducció d’emissions del 40% per al 2030 i
afegeix fites d’adaptació a les de mitigació, expressats a la Declaració de Sant
Sadurní d’Anoia: Renovem el compromís local pel Desenvolupament
Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030, de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple
l'adopció dels següents:
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ACORDS
1)

Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders
(Una contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i
avançar-nos als objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP
21 en tota l'extensió de les nostres autoritats

2) Adherir l’Ajuntament de Tona a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia:
Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenibilitat i la lluita
contra el canvi climàtic cap el 2030.
3) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar
polítiques de suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els
objectius establerts en la Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic i
especialment la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21)
4) Instar la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació
de la llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i
climàtics, la regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la
transició vers una la descarbonització de l’economia catalana i a la protecció
social i ambiental, ambiciosa i concreta.
5) Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l'Estat Espanyol i a les entitats municipalistes.
No obstant això, el Ple estimarà el que cregui més oportú.
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