ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
PACTE DE BATLLES PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE
El Pla d’Acció Ambiental Municipal de l’Agenda Local 21 de Ciutadella
contempla quatre accions encaminades a la reducció del consum energètic i,
per tant, a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Seguint amb aquesta mateixa filosofia, i sabent que el canvi climàtic és un
problema global amb solucions locals i que l’estratègia per combatre la crisi
climàtica només pot ser global, integrada, a llarg termini, i sobretot
participativa, la Unió Europea va aprovat a finals de 2006 el Pla d’Acció sobre
eficiència energètica, que inclou un Pacte de Batlles per a l’energia
sostenible, amb l’objectiu de sumar les forces locals i regionals en la lluita
contra el canvi climàtic.
Tots els signataris del Pacte de Batlles assumeixen un compromís voluntari i
unilateral d'anar més enllà dels objectius de la UE en termes de reducció de
les emissions de CO2, que es concreta en una reducció de més del 20% de les
emissions del CO2 el 2020.
L’Ajuntament de Ciutadella, en sessió plenària de dia 23 de juliol de 2009, va
aprovar per unanimitat l’adhesió del municipi al Pacte de Batlles, assumint els
següents compromisos:
− Preparar un inventari d'emissions que pugui servir de referència com a
fonament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.
− Elaborar un Pla d'Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per
l'Ajuntament en l'any següent a la seva adhesió oficial a la iniciativa de
Pacte de Batlles.

− Adaptar les estructures de la ciutat incloent-hi l’assignació de recursos
humans suficients per emprendre les mesures necessàries.
− Publicar periòdicament - cada 2 anys després de la presentació de la
PAES - informes d'execució en que s'indiqui el grau d'execució del
programa i els resultats provisionals.
− Promoure activitats i la participació dels seus ciutadans i parts
interessades, inclosa l'organització de Dies locals de l’Energia.
− Difondre el missatge del Pacte de Batlles, en particular, animant a
altres a unir-se a les autoritats locals i contribuint als principals
esdeveniments.
Actualment l’Ajuntament de Ciutadella està elaborant l’Inventari d’Emissions
de CO2 de municipi, i una vegada elaborat redactarà el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible. A més, l’Agenda Local 21 de Ciutadella serà el marc de
participació ciutadana des d’on s’articularan les activitats encaminades als
ciutadans i parts interessades.
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