
Ajuntament d’Inca

O\plenari\2019/declaració/PAES

PROPOSTA DE LA BATLIA ENVERS A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'INCA AL PACTE
D'ALCALDE/ESSES PEL CLIMA I L'ENERGIA; PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL  PLE DE
L’AJUNTAMENT.  

Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha posat en marxa la iniciativa
anomenada “Pacte d’Alcaldes/esses” que neix amb l’objectiu de reunir als batles/esses de les
ciutats europees en una xarxa d’intercanvi d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques en
matèria de sostenibilitat ambiental. Aquestes actuacions porten en la seva realització una fita
clara, la millora de l’eficiència energètica i la promoció de les energies renovables dins de l’entorn
urbà per aconseguir una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (endavant GEH)
en l’àmbit territorial local, com a mínim, d’un 20% per l’any 2020. 

A través d’aquests compromisos  dels diferents ajuntaments que  formen  part  dels  estats
membres de la Unió Europea, es delimita l’abast d’obligacions de l’Administració Pública, en
relació al foment de les energies renovables i l’eficiència energètica en el territori. 

Els  compromisos  principals  que  s’han  assumit  per  part  del  municipi  d’Inca  es  presenten  a
continuació: 

1.  Comprometre’s  al  compliment  dels  objectius  proposats  per  la  Unió  Europea,  reduint  les
emissions de CO2-eq, com a mínim en un  20%  mitjançant l’aplicació d’un  Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible. 

2.- Elaborar un inventari d’emissions de referència, com a base pel Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible. 

3.- Presentar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, en el termini d’un any, o a partir de la firma
del pacte. 

En aquets cas, l'Ajuntament a l'any 2011 va elaborar el Pla d'acció per l'energia sostenible del
municipi d'Inca que no ha tingut el corresponent seguiment i actualització, la qual cosa implica la
necessitat de modificar i/o elaborar un nou Pla que reflexió la situació actual. 

4.- Adaptar les estructures del municipi, pel desenvolupament de les accions necessàries. 

5.- Mobilitzar a la societat civil  en els seus respectius àmbits territorials perquè participi en el
desenvolupament del Pla d’Acció.

6.- Presentar un informe de seguiment, com a mínim, cada dos anys, a partir de l’aprovació del
Pla d’Acció amb objectius d’avaluació, seguiment i control. 
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El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (en endavant PAES) és una iniciativa promoguda per la
Direcció General d’Energia de la Comissió Europea (DG TREN) el gener de 2008 amb l’objectiu
de reduir les emissions de GEH per sobre del 20% en l’horitzó 2020 respecte els nivells de 2005.

Amb aquesta iniciativa es pretén superar els objectius establerts pels caps d’estat i de govern de
la UE adreçats en el “Paquet d’Energia i Clima” aprovat el març de 2007 per la pròpia Comissió
Europea. 

El Pacte d’Alcaldes/esses posa èmfasi en les autoritats locals com a agents clau capaços de
mitigar  els  efectes  i  les  conseqüències  de  l’escalfament  global  de  la  Terra.  Un  aspecte  a
destacar, és que aquest repte es vol assolir mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència
energètica, així com un major ús de les fonts d’energia renovables a escala local. 

Per  tal  de  conèixer  el  punt  de  partida  del  municipi,  el  Pacte  d’Alcaldes/esses  considera
fonamental l’elaboració d’un inventari d’emissions de referència com a base del PAES. Fins el
moment,  la  majoria  d’ens  locals  no  han  disposat  d’aquesta  informació  i  el  fet  de  tenir  un
document on es recullin totes les emissions GEH d’ Inca, ajudaran a conformar quines seran les
mesures més indicades per tal d’arribar a l’objectiu de reducció del 20% pel 2020. 

La redacció i, sobretot, l’aplicació de les mesures que sorgiran del PAES, representen l’alineació
de la política local amb la política europea en l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic en sectors
clau com el transport, el planejament i l’edificació. S’ha de tenir en compte que les ciutats son les
responsables del 75% del consum d’energia mundial i alliberen un 80% dels GEH a l’atmosfera.

Des  d’aquest  punt  de  vista,  el  municipi  d’  Inca  conscient  del  seu  consum  energètic  i  les
emissions GEH derivades, desitja aprofitar l’oportunitat que li ofereix el PAES per a fomentar un
model  energèticament  sostenible.  Tenint  en  compte  aquest  objectiu,  el  PAES  esdevé  un
document clau per a l’Ajuntament d’ Inca, degut a que reforça el seu compromís amb la lluita
contra el canvi climàtic a escala local emmarcat en un repte global.

A més, l'actualització i/o elaboració del PAES, es va fa imprescindible per poder optar a les
diferents ajuts i/o subvencions que preveu la Unió Europea en matèria d'eficiència energètica i
sostenibilitat ambiental i que es canalitzen a través de l'Administració de l'Estat, Autonòmica i
Insular. 

Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2 c) i q), 25.2.a) i 47.1 de la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de
novembre de 1986; el Batle-president, eleva a l'aprovació de l'Ajuntament en PLE, òrgan competent
per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- ACORDAR l'adhesió de l'Ajuntament d'Inca al Pacte d’Alcaldes/esses pel clima i l'energia.

2.-  AUTORITZAR  al  batle-president  de  l'Ajuntament  d'Inca  a  la  signatura  del  Pacte
d’Alcaldes/esses pel clima i l'energia. 
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Inca, 16 d'abril de 2019 

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió
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