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Carles Vega Castellví, president del Grup Municipal del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya –Avancem, d’acord amb allò que disposa el Cartipàs 
Municipal, aprovat en sessió plenària el proppassat dia 9 de juliol de 2015, i la normativa 
que regula el règim de sessions plenàries de l’Ajuntament de Lleida, sotmet a la decisió 
del Ple la següent 

MOCIÓ 

INSTANT EL GOVERN DE LA PAERIA A L’APLICACIÓ EFECTIVA I EL SEGUIMENT DEL PLA 

D’ACCIÓ DE L’ENERGIA SOSTENIBLE, COM A CONTRIBUCIÓ AL COMPLIMENT DELS 

ACORDS DE PARÍS 

El Ple de l'Ajuntament de Lleida celebrat el 28 de febrer de 2014 va aprovar el Pla d'Acció de 
l'Energia Sostenible de Lleida, fruit de la signatura del Pacte d'Alcaldes, el qual fixa com a objectiu 
la reducció del 22% les emissions de CO2 per l'any 2020, respecte l'any de referència que és el 
2005.  

La ciutat de Lleida té el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i es pot convertir en una 
ciutat model en l’aplicació de mesures d’estalvi d’energia, reducció de la contaminació i 
implantació d’energies renovables tant a nivell del consum dels equipaments públics com a 
nivell del consum de la ciutadania. 

L'Acord de París, aprovat aquest cap de setmana per prop de 200 estats, té per objectiu mantenir 
l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota dels 2oC i reforçar la capacitat per 
afrontar els impactes del canvi climàtic. I, tot i que es tracta d’un acord sense xifres clares ni 
ambicioses, es pot concloure que és un pas endavant respecte al que s’havia aconseguit en les 
anteriors cimeres. 

Els resultats de la Conferència de les Parts (COP21) cobreixen àrees crucials considerades 
essencials per la política climàtica: 

- Mitigació: reducció de les emissions prou ràpid com per aconseguir l'objectiu de 
temperatura. 
- Un sistema de transparència i de balanç global i una comptabilitat per a l'acció climàtica. 
- Adaptació: enfortir la capacitat dels països per fer front als impactes climàtics.  
- Pèrdues i danys: enfortir l'habilitat per recuperar-se dels impactes climàtics.  
- Suport: inclòs el suport financer perquè les nacions construeixin futurs nets i resilients. 

A més d'assumir objectius a llarg termini, els països arribaran a un pic d'emissions, el més aviat 
que els sigui possible, i seguiran presentant plans nacionals d'acció climàtica que detallin els seus 
objectius futurs front el canvi climàtic. 

El nou acord també estableix el principi que els futurs plans nacionals -denominats contribucions 
determinades a nivell nacional (NDC, per les sigles en anglès)- no seran menys ambiciosos que 
els existents i que cada cinc anys, els països hauran d'actualitzar-los. 
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En el cas de Catalunya podem considerar que estem en disposició d’assumir aquest repte quan 
s’aprovi la Llei catalana sobre el canvi climàtic que ja es troba en fase d’avantprojecte de llei.                                                            

Així doncs, disposem d’instruments tant a nivell local com nacional i estatal per poder treballar 
decididament en la lluita contra el canvi climàtic. 

Per això, proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

1. Manifestar el suport a l’Acord universal de lluita contra el canvi climàtic aprovat a la 
Cimera del Clima (COP21) feta a París aquest mes de desembre, en què gairebé 200 
estats desenvolupats  o en vies de desenvolupament es comprometen a gestiones junts 
la transició cap a una economia baixa en carboni. 

2. Instar el Govern municipal, per tal de contribuir a l’assoliment de l’Acord, a complir els 
compromisos recollits en el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible de Lleida (PAES), aprovat 
en el ple de 28 de febrer de 2014, que són: 

a. Elaborar un Informe biennal per l’avaluació del procés d’implantació del PAES, 
tal com s‘especifica al Pla subscrit per l’Ajuntament de Lleida. 

Aquest informe s’haurà de presentar durant els mesos de febrer dels anys 
parells durant la vigència del Pla (febrer de 2016 i de 2018), i inclourà informació 
quantitativa sobre les accions implantades i el seu impacte sobre el consum 
d’energia i les emissions de CO2, així com la valoració del compliment dels 
objectius previstos, i la possible reorientació dels objectius i accions. 

b. Fer públiques les emissions de gasos d’efecte  hivernacle (GEH) totals (i per 
habitant), per fer el seguiment de la reducció del 20% que està seguint el 
municipi. 

c. Posar en funcionament els plans de participació i de comunicació recollits en el 
PAES. 

3. Instar els governs de Catalunya i d’Espanya i a les institucions de la Unió Europea a 
prendre i fer prendre les mesures necessàries per tal que es compleixin els objectius 
establerts a l’Acord universal de lluita contra el canvi climàtic aprovat al COP21 de París. 

4. Instar l’Ajuntament de Lleida a incorporar-se al nou “Pacte dels alcaldes per l’energia i 
el clima” establint accions coordinades amb els plans vigents de l’energia sostenible i de 
l’adaptació al canvi climàtic. 

Lleida, 15 de desembre de 2015 

 

Carles Vega Castellví 

President GM ERC-Avancem 
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