PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS DE LES CIUTATS PER
L'ECONOMIA CIRCULAR
El passat 15 de març de 2017 es va celebrar a Sevilla una jornada sobre "Economia Circular: el
compromís de les ciutats", organitzada per la FEMP, en la qual van participar, entre d’altres, la
secretària d'Estat de Medi Ambient, el president del Consell de Municipis i Regions d'Europa, la
tinenta d'alcalde de París, així com alcaldes i regidors de ciutats espanyoles.
En aquesta jornada es va aprovar una declaració que respon al paquet d'iniciatives que la
Comissió Europea i el Parlament Europeu han aprovat per desenvolupar un nou model econòmic
que tanqui el cercle del disseny, la producció, el consum i la gestió de residus, per afavorir la
transformació cap a una Europa ecològica, circular i competitiva.
La declaració ressalta l'important paper que han d'exercir les ciutats per a la implantació del nou
model de desenvolupament que representa l'economia circular, una fórmula en la qual la
revaloració dels residus, la preservació dels recursos i la tendència cap a l'abocament zero obre
la porta al creixement sostenible, al foment de l'ocupació verda i a la competitivitat. La declaració
resumeix en onze punts les línies d’actuació a les quals es comprometen les ciutats per afavorir
l'economia circular, perquè les entitats locals en són la clau.
Per aquest motiu es proposa al Ple de l’Ajuntament que aprovi els següents pronunciaments i
compromisos:
1.
Promoure un model de desenvolupament urbà sostenible, inclusiu i resilient, augmentant
la demanda d'activitats socioeconòmiques generadores de béns i serveis mediambientals, la qual
cosa es traduirà en ocupació verda i ocupació social de major qualitat i valor afegit.
2.
Impulsar i donar suport a la crida “Ciutats per una Economia Circular” que va realitzar la
ciutat de París el 2015.
3.
Ressaltar l'important paper que tenen els governs locals en les accions de foment i
desenvolupament d'una economia circular per ser l'Administració més propera i la que millor pot
prevenir els impactes ambientals, en col·laboració amb els seus veïns i veïnes.
4.
Incrementar els nostres esforços per reduir els impactes ambientals, climàtics i sobre la
salut de les persones dels seus actuals models de desenvolupament.
5.
Subratllar les conseqüències positives que un canvi de model cap a una economia
circular suposaria en termes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
6.
Sol·licitar el suport polític i econòmic de la Unió Europea i dels seus estats membres per
al desenvolupament de polítiques locals en favor d'una economia circular, afavorint el
desenvolupament d'estratègies nacionals i regionals, i instruments de cooperació.
7.
Desenvolupar estratègies locals en favor de l'economia circular que afavoreixin
l'abocament zero, el reciclatge (especialment dels bioresidus), la reducció dels desaprofitaments
alimentaris, el foment de l’ecodisseny, la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge, i el
foment de la compra pública de productes verds.
8.
Fomentar la cooperació entre administracions i desenvolupar i compartir bones
pràctiques entre ciutats, en el marc de desenvolupament d'estratègies locals per una economia
circular.
9.
Involucrar la comunitat científica en la recerca i el desenvolupament de programes
d'economia circular, i en el suport i el desenvolupament de les estratègies locals.
10.
Fomentar els esquemes de governança multinivell del territori i millorar la conscienciació,
la sensibilització i la participació de les nostres veïnes i veïns en les accions locals d'impuls d'una
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economia circular, transformant els consumidors en usuaris responsables i reemplaçant el sentit
de la propietat del producte pel sentit del servei prestat.
11.
Potenciar els partenariats publicoprivats per afavorir aliances entre els diferents actors
involucrats del sector públic, organitzacions de la societat civil i el sector privat.
Inca, 24 d’abril de 2017
El batle
Virgilio Moreno Sarrió

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

