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PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADHESIÓ DE SANTA EULÀRIA DES RIU A LA 

XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS PEL CLIMA I AL PACTE DE BATLES I 

BATLESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat mes de setembre el Ple d'aquest Ajuntament va aprovar una proposta d'acord 

d'aquest grup referent a la declaració de l'emergència climàtica al nostre municipi després 

de ser modificada durant el debat. La Corporació municipal, a més d'adherir-se a la 

Declaració d'Emergència Climàtica aprovada pel Congrés dels Diputats el passat 17 de 

setembre, es va comprometre a incorporar i començar a implantar la Llei 10/2019, de 22 

de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica i a desenvolupar totes les polítiques de 

competència municipal necessàries per a afrontar aquest repte. 

Lluitar contra l'emergència climàtica requereix l'assumpció de compromisos polítics reals i 

vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, i l'assignació dels recursos necessaris 

per fer front a aquesta crisi. És imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de 

garantir les necessàries reduccions anuals de gasos d'efecte hivernacle, l'abandó dels 

combustibles fòssils, l'opció per una energia 100% renovable i la reducció a zero de les 

emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, d'acord 

amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures 

globals a un màxim d'1,5ºC. 

Dels objectius marcats cal destacar que la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic 

i Transició Energètica en el seu article 22 fa referència als municipis: 

Article 22  

Plans d’acció municipals per al clima i l’energia sostenible  

1. Els municipis de les Illes Balears han d’aprovar plans d’acció per al clima i l’energia sost

enible, d’acord amb la metodologia adoptada en l’àmbit de la Unió Europea.  

Per a poder afrontar el repte de la lluita contra el Canvi Climàtic en l'àmbit local és evident 

que no es pot actuar de manera aïllada a cada municipi, el que ha motivat a la creació a 

les darreres dècades de diverses xarxes de pobles i ciutats que comparteixen objectius, 

obligacions, experiències i generen sinergies. Dues de les principals xarxes existents són 
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la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima a escala estatal i el Pacte de Batles i Batlesses 

pel Clima i l'Energia en l’àmbit europeu i mundial. 

La Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima és la Secció de la FEMP formada pels Governs 

Locals que estan integrant en les seves polítiques la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

La Xarxa sorgeix per la necessitat detectada entre els Ajuntaments de coordinar-se en la 

lluita contra el canvi climàtic. Des de la seva constitució, coordina i impulsa les polítiques 

locals de lluita contra el canvi climàtic de les ciutats i pobles espanyols, permetent 

aconseguir millors resultats en la lluita contra el canvi climàtic i en la mitigació dels seus 

efectes. 

La Xarxa és un instrument de suport tècnic que ofereix eines perquè els Governs Locals 

aconsegueixin els seus objectius. Així mateix, és el principal mitjà per a traslladar els 

objectius de la política nacional de canvi climàtic i gestió de l'energia a l'escala local. 

Per la seva banda, El Pacte de Batles i Batlesses és una iniciativa de la Comissió 

Europea que va sorgir el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% les 

emissions de CO2 pel 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005. Els objectius 

són fixats a escala de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte és que l'acció té lloc 

en l'àmbit local, a través dels diferents plans d'acció que es presenten i desenvolupen a 

les diferents ciutats i regions que hi participen. En l'actualitat hi ha més de 7000 municipis 

signants. 

Aquests plans d'acció materialitzen el compromís que ha adquirit l'administració local de 

reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'augmentar la producció d'energia a partir 

de fonts renovables i d'augmentar l'eficiència energètica quant al municipi (sector públic, 

residencial i terciari). 

A partir de l'èxit del Pacte de Batles i Batlesses, el 2014 es va llançar la iniciativa Mayors 

Adapt, basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es convidava a les 

ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes 

inevitables del canvi climàtic. A finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència 

Internacional del Canvi Climàtic (COP21) es va crear el nou Pacte de Batles i Batlesses 

per al Clima i l'Energia. Aquest nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2 superior 

al 40% per a l'any 2030, amb referència a l'any 2005 i junta mitigació i adaptació del canvi 

climàtic en un mateix compromís. A més, dóna lloc a un pacte global, és a dir, estès a tots 

els continents del món i no només en l'àmbit europeu, i planteja objectius de reducció per 

a l'any 2050. 

Cal assenyalar a més que la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició 

Energètica en la disposició addicional novena dóna l'impuls definitiu a la implantació del 

Pacte de Batles i Batlesses a les Illes Balears: 
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Disposició addicional novena 

Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia 

El Govern ha de fomentar l'adhesió dels municipis de les Illes Balears al Pacte de Batles i 

Batlesses pel Clima i l'Energia impulsat per la Comissió Europea. 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 

 

PROPOSTA D'ACORD  

 

1.- L'Ajuntament de Santa Eulària iniciarà els tràmits per a poder presentar al Ple de la 

Corporació l'adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. 

 

2.- L'Ajuntament de Santa Eulària iniciarà els tràmits per a poder presentar al Ple de la 

Corporació l'adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia. 

 

 

A Santa Eulària des Riu, 16 de gener del 2020 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

Òscar Rodríguez Aller 

Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 


