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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 13/10/2016, primera convocatòria, ha
pres, per unanimitat, i a proposta de la regidora no adscrita Sra. Esther Sánchez i Sánchez, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE
ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC DE PARÍS 2015.
Del 30 de novembre a l’11 de desembre de 2015, es va celebrar a París la XXI Conferència
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferència 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 membres de
l'Organització de les Nacions Unides, per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Aquest efecte hivernacle està fent pujar la temperatura del planeta i el seu efecte negatiu pot
arribar a ser irreversible si no ho aturem a temps.
En el nostre municipi ja estem començant a rebre aquest impacte directe als boscos que ens
envolten, a l’agricultura i pagesia, degut a cada vegada més freqüents els períodes de
sequera.
Com administració és necessari reaccionar i adoptar mesures i compromisos amb l'objectiu de
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'increment de l'eficiència
energètica i el foment de les energies renovables.
Atès que en la Conferència de París es menciona explícitament el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses, com una de les iniciatives en marxa des del món local.
Atès que els governs locals han estat cridats, en dita Conferència, a tenir un paper clau en les
polítiques de lluita contra el canvi climàtic.
Atès els nous reptes que suposen els nous acords de la Conferència Internacional sobre
Canvi Climàtic, en representació del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt i com a
càrrec electa escollida per la CUP d'Arenys de Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
Primer.- 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.
Segon.- Treballar per conscienciar a la població contra el canvi climàtic a l'Ajuntament
d'Arenys de Munt per divulgar els acords París 2015 amb l’adhesió als nous objectius de
reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, passant de la reducció d’un 20% abans
del 2020, a la reducció d’un 40% abans del 2030.
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Tercer.- Desenvolupar en el Pla d’Actuació Municipal les mesures encaminades a la millora
del medi ambient i la sostenibilitat en àmbits com:
a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació.
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i eficàcia
i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i industrials.
c) Mobilitat i transport.
d) Participació i educació.
Quart.- Instar al Consell Comarcal del Maresme a què impulsi la creació del grup de treball
recollit a la Declaració de París: Compact of Mayors, al Pacte dels Alcaldes per començar a
crear la xarxa necessària a nivell comarcal per poder implementar les mesures concretes que
recull el document de la trobada del passat desembre.
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat i a la
Diputació de Barcelona a impulsar polítiques de suport i ajut als municipis per tal d'assolir
conjuntament els objectius establerts en la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic i
especialment la Declaració de París.
Sisè.- Instar a 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.
Setè.- Fer arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Consell Comarcal, a l'ACM i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”
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