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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L' AJUNT AMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE:
Que en la sessió ordinaria del PIe d'este Ajuntament, celebrada el 11 de
maig de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs tennes que resulten
de l' aprovació de l' acta corresponent, com s' establix en l' artiele 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Regím Jurídic de les Entitats Locals:
« ADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEA DEL «PACTE DE LES ALCALDIES PEL
CLIMA I L'ENERGIA»
El PIafó Intergovemamental de Canvi Climatic ha confinnat que el canvi climatic és una
realitat i que l'ús de l'energía en les activitats humanes n'és en gran part responsable.
El desafiament de la erisi climatica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat,
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per aixo
que s'ha considerat que les ciutats han de liderar l'aplicació de polítiques energetiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforc¡:os, atés que més del 70 % de la població mundial viu a
municipis responsables del 80 % del consum energetic mundial i de les emissions de gasos
d'efecte hivemacle (GEl).
Conscient de la realitat del canvi elimatic, la Comissió Europea ha llanc¡:at la iniciativa
denominada Pacte deIs Alcaldes per al Clima i l'Energía, que pretén reunir els alcaldes de les
ciutats europees en una xarxa permanent d'intercanvi d'infonnació per a l'aplicació de bones
practiques. Aquestes actuacions comporten en la realització uns objectius elars: millorar
l'eficiencia energetica en l'entom urba, aconseguir una reducció de les emissions de CO 2 en
l' iunbit territorial local i augmentar la resiliencia davant del canvi climatic.
El Pacte deIs Alcaldes per al Clima i 1'Energía consisteix en el compromís de les ciutats
signataries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l'any 2030 i reduir les emissions
de CO2 al seu territori, en més del 40 %, a través de mesures d'eficiencia energetica i accions
relacionades amb la promoció de les energíes renovables i la mobilitat urbana sostenible,
treballant al seu tom en la implantació de mesures d'adaptació al canvi climatic i augment de la
resiliencia davant d' aquest.
La Diputació Provincial de Valencia, compromesa amb I'objectiu de recolzar els ajuntaments
en la implantació i el desenvolupament del Pacte deIs Alcaldes per al Clima i l'Energía, en el
PIe del passat 2 de febrer del 2016 va aprovar l'acord d'associació amb la Direcció General
d'Energía de la Comissió Europea, i es va establir com a coordinador territorial del pacte deIs
alcaldes a la província de Valencia.
Mitjanc¡:ant aquest acord la Diputació de Valencia va adquirir, entre altres, els compromisos
d'infonnar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte, promoure l'adhesió i el
compliment deis compromisos hi establits i participar com a estructura de suport i suport per a

aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten, representant-Ios davant de la Comissió
Europea i recolzant-Ios en la consecució deIs compromisos adquirits amb l'adhesió.
Coneixedor de la importancia de les accions locals en la mitigació del canvi climatic com a
alcalde del municipi de Bellreguard, reconec que el nostre compromís exigeix:
Un lideratge polític fort:
1 Definir objectes ambiciosos a llarg tennini, més enlla deIs mandats polítics.
2 Una interacció coordinada entre la mitigació i l'adaptació a través de la mobilització de
totes les arees municipals implicades.
Un enfocament territorial integral i intersectorial.
L' assignacié deIs recursos humans, tecnics i financers adequats:
1 El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris.
2 L'apoderament deIs ciutadans i ciutadanes com a consumidors proactius ''prosumers'' i
participants en un sistema energetic responsable i sensible a la demanda.
Accions irnmediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, <<110 regressives».
La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tecnics de la
transició energetica.
Revisar periodicament les nostres accions d'acord amb els control s i les avaluacions deIs
resultats.
Per tot aixo, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació Provincial de
Valencia denominat <<El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energía» i recolzar aquesta
iniciativa, necessana per a aconseguir la sostenibilitat energetica i l' adaptació al canvi climatic
del nostre municipio 1 perque conste, jo, Sr. Joan Marco Pastor, com a alcalde d'aquesta
corporació, em compromet a:
1

Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 % fins al 2030
l'augment de l'eficiencia energetica i un major ús de fonts d'energía
renovable.
Treballar en la promoció de mesures per a l'adaptació al canvi climatic mitjan~ant
la creació de plans d'acció en favor de l'energía sostenible i l'augment de la
resiliencia davant del canvi c1imatic.
Elaborar un Inventari d'Emissions de Referencia i una avaluació de riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi c1imatic, com a base per al Pla d' Acció per al
Clima i l'Energía Sostenible (PACES) en el qual es resumisquen les accions c1au
que pensen dur a tenne.
Presentar el Pla d' Acció per al Clima i l'Energía Sostenible en el tennini de dos
anys a partir de la firma oficial del pacte deIs alcaldes per a la supervisió i la
verificació del procés.
mitjan~ant

2

3

4

---

Oot de L'Era, 10 c.P. 46713
BELLREGUARD (VALtNCIA)
t-962815511 f-962816218
ajuntament@bellreguard.net
c.1.F. P-4604800-E

~

www.bellreguard.net

BELLREGUARD
A J UN T AMENT

5

6
7
8
9

Desenvolupat el Pla d' Acció, elaborar un info11l1e bianual per a 1'avaluació, el
control i la veriticació deIs objectius, infonnant de les tites aconseguides en
compliment del Pla.
Compartir la nostra visió, e1s resultats, l' experiencia i el coneixement amb altres
autoritats locals i regíonals de la Unió Europea.
Adaptar les estructures del municipi inc1oent-hi l'assignació de recursos humans
suficients per al desenvolupament de les accions que siguen necessanes.
Mobilitzar la societat civil en el nostre ambit perque participe en el
desenvolupament del Pla d' Acció.
Comunicar els presents acords a la Direcció General de l'Energía de la Unió
Europea via l'Oficina del Pacte deIs Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de la
Diputació de Valencia, per afer possible les tasques de suport i coordinació.

Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el PIe de l' Ajuntament per
UNANIMITAT deIs seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
L'adhesió del municipi de Bellreguard al Pacte deIs Alcaldes per al
Clima i l'Energía, promogut per la Unió Europea.

SEGON.
Facultar l'alcalde de Bellreguard per a representar l'Ajuntament en la
finna del Pacte d' Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisquen la seua execució.
TERCER.
Encomanar a la Diputació Provincial de Valencia l' adopció de totes les
mesures que siguen necessanes per a col· laborar amb aquest Ajuntament en el compliment
efectiu del Pacte.

1 perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre .
Bellreguard, dotze de maig de dos mil setze.
Vist i Plau
L'ALCALDE

