
 
 

Àrea: MEDI AMBIENT 
Expedient núm. X2020001986 

 
 

Félix-José Valdés Conde, com a secretari general de l’Ajuntament d’Alella, 
 
CERTIFICO:  Que el Ple municipal, amb la salvetat del que disposa l’article 206 del 
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 
2022, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 
 
 
14.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT SOBRE 
APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PACTE DE LES ALCALDIES 
PEL CLIMA I L’ENERGIA (EXPEDIENT X2020001986). 
 
Vist que el Ple municipal celebrat el dia 24 de setembre de 2020 va aprovar, entre 
d’altres, l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, fent seus els objectius 
de la Unió Europea per l’any 2030 i adoptà el compromís de reduir les emissions de CO2 
en més del 40 per cent per a 2030, adoptar mesures d’adaptació al canvi climàtic i per 
facilitar l’accés universal a una energia sostenible i segura. 
 
Atès que el mes d’abril de 2021 la Unió Europea va modificar l’objectiu de reducció 
d’emissions per al 2030, incrementant aquesta reducció fins al 55% de les emissions de 
CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle possibles) respecte l’any 2005, amb la finalitat 
d’aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050.  
 
Vist que aquest nou criteri ja s’ha incorporat en la redacció del Pla de Transició 
Energètica d’Alella, redactat per la Diputació de Barcelona durant l’any 2021 i que es 
presentarà properament a aprovació del Ple municipal.  
 
Atès que aquesta modificació dels objectius inicials de la Unió Europea fa necessari 
renovar l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia que es va aprovar a la 
sessió del Ple municipal de 24 de setembre de 2020. S’adjunta a l’expedient el “Pacte 
de les alcaldies”.  
 
Vist l’informe de Medi Ambient, emès en data 18 de març de 2022. 
 
Conformement a la proposta de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, el Ple 
municipal acorda: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i 
l’Energia que es va aprovar en el Ple municipal del dia 24 de setembre de 2020 i el 
compromís de donar compliment als nous objectius de reducció d’emissions que la Unió 
europea va aprovar el mes d’abril de 2021.  
 
Aquests nous objectius, reduir les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle 
possibles) de l’àmbit del Pacte un 55% l’any 2030 respecte l’any 2005 i assolir la 
neutralitat climàtica el 2050, estan incorporats al Pla de Transició Energètica d’Alella 
que la Diputació de Barcelona ha redactat durant l’any 2021 i que juntament amb el Pla 
Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic conformaran el PAESC d’Alella. 
 



 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Energia de la Unió 
Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldies i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona.       
 
 
 
I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest 
certificat. 
 
Document signat electrònicament. 
 
El secretari general. 
 


