MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) PER L’ACOMPLIMENT DEL
COMPROMÍS ADQUIRIT AL PACTE D’ALCALDES/SES,
L’ANY 2008 I PER UN PLA DE SEGUIMENT DEL PAES
El 28 de juliol de 2008, el Plenari Municipal, en sessió ordinària va aprovar per
unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al PACTE D’ALCALDES/SES
promogut per la Direcció General de Transport i Energia de la UE, com a mecanisme
de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la terra.
El Pacte d’Alcaldes/ses consisteix en el compromís de les ciutats que s’hi ha adherit
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El 5 d’octubre de 2009 es va aprovar el Pla Local d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) amb un conjunt de mesures o accions en què directament o indirectament
l’Ajuntament hi pot incidir amb l’objectiu de reduir el 20,27% de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle de l’any 2005 fins al 2020, que representen l’equivalent a 53.456,95
tones de CO2.
Un dels acords va ser la d’aprovar un Pla de Seguiment del PAES i donar continuïtat
del PACTE D’ALCALDES/SES, amb l’elaboració dels informes bianuals per l’avaluació,
el control i la verificació dels objectius del Pacte.
Atès que un dels compromisos adquirits en l’esmentat pacte era el de lliurar un informe
d’implementació, com a mínim un cop cada dos anys a partir del lliurament del pla
d’acció, per avaluar-ne, supervisar-ne i verificar-ne el compliment.
Atès que en data d’avui no s’ha fet públic cap pla de seguiment ni cap dels informes
bianuals, que haurien d’haver sortit el 2011, 2013 i 2015.

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al ple de Vilanova i la
Geltrú els següent ACORD:
El ple de Vilanova i la Geltrú vol renovar el compromís adquirit el 2008, al pacte
d’alcaldesses i posarà tots els recursos necessaris per elaborar, en el termini de dos
mesos, un pla de seguiment del PAES; i, en el termini de sis mesos, un informe
que pugui avaluar, controlar i verificar dels objectius del Pacte i del Pla.

