MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER IMPLANTAR PLANS DE
REDUCCIÓ D’EMISSIONS CONTAMINANTS AMB PARTICIPACIÓ CIUTADANA i PUBLICITAT
ANUAL DELS RESULTATS
A Catalunya, el Ple del Parlament va aprovar la Llei Catalana del Canvi Climàtic, 16/2017, amb
l’objecte de regular les mesures encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la
definició del model de governança de l’administració pública amb relació al canvi climàtic i
l’establiment d’impostos com a instrument per a actuar contra el canvi climàtic.
El 14/5/2019 el govern de la Generalitat de Catalunya va declarar la situació d’emergència
climàtica a Catalunya, per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic
establerts a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost. No s'han complert els objectius fixats i lleis
posteriors han creat, com a problema afegit, una fractura insalvable entre la implantació de
les energies renovables amb macro-parcs i la preservació del territori aplicant la norma del
consum de proximitat i l'autosuficiència.
Aterrant aquesta responsabilitat de país, també mundial, al nostre terme municipal, és evident
que l'exemplaritat dels ens públics és un bon mètode per aconseguir més implicació ciutadana
en la reducció de la contaminació al nostre municipi i treballar conjuntament per assolir els
objectius marcats.
Com sabem, les fonts d'emissió de contaminants antropogèniques provenen de les activitats
humanes, ens afecten a totes i són les que tenim obligació de reduir. Les principals emissions
s'originen per la crema de combustibles fòssils en els transports i els processos industrials (p.
Ex. la petroquímica) i també a les llars, en el tractament i eliminació de residus, en les activitats
agràries i ramaderes, etc.
Aquestes activitats emeten contaminants tals com òxids de sofre, de nitrogen o de carboni
(SOX, NOX, COX), hidrocarburs volàtils, partícules, metalls pesants, etc.
El PAES signat per l'Ajuntament de Reus el 2009, marcava l'objectiu de reduir la contaminació
un 21% en el 2020, però els resultats d'aquest període no són públics. Reus va acceptar el
repte de ser una de les més de 2.000 ciutats europees compromeses amb la reducció de les
missions de CO2, però no sabem en quin punt està. Amb aquest document es comprometien a
realitzar un informe bianual per a l'avaluació, control i verificació dels objectius marcats i es
fixava que "cada tres anys es realitzaran sessions participatives on la ciutadania pugui conèixer
l'evolució del PAES i exposar la seva visió. Aquestes sessions seran punts de reflexió en
l'evolució del PAES i, per tant, llocs en els quals també es revisaran les accions dels PAES i la
seva idoneïtat. S'inclourà el PAES en el pla estratègic Reus Demà; un pla de participació
municipal vinculat a l'Agenda 21 de Reus i als seus objectius." Aquest any s'està treballant en
l'actualització d'objectius d'aquest acord PAES, sense haver fet una valoració objectiva ni
informació pública dels resultats.

Per aquests motius la CUP proposem els següents acords:
1. Redactar i aprovar de manera participativa, a través del Consell Municipal de Medi Ambient,
un pla local contra el canvi climàtic i actualitzar-lo cada dos anys.
2. Descarbonitzar els pressupostos municipals. Fer l'assignació d'emissions de carboni a cada
servei, dependència o activitat municipal o subvencionada per l'Ajuntament. Reduir les
emissions de CO2 d'acord amb el pla local contra el canvi climàtic PAES (Pla Acció Energia
Sostenible, signat per alcaldes i alcaldesses) signat a Reus, de desembre 2009 i que les dades
anuals estiguin a disposició de la ciutadania. Així com els valors de la contaminació acústica i
odorífera.
3. Elaborar i publicar un estudi d'emissions de carboni i altres GEH (Gasos Efecte Hivernacle *),
així com d'altres contaminants atmosfèrics com partícules PM10**, vinculats amb les activitats
programades pel consistori, prèviament a l'inici de qualsevol nova activitat i que sigui
determinant per decidir la seva implementació o no.
4. Reduir la generació de residus municipals i augmentar la recollida selectiva. Cercant que
SIRUSA (empresa de Servei Incineració de Residus Urbans) sigui aviat innecessària, a l'haver
assolit l'objectiu de residu 0. I que les dades siguin valorades anualment i públiques.
5. Fer un seguiment d'algunes de les 977 empreses instal·lades dins els límits dels polígons del
nostre terme municipal que, per la seva activitat, són susceptibles de reconversió o millora de
la seva producció amb l'objectiu de ser menys contaminants tant en l'àmbit ambiental com
odorífer i acústic (p. ex. 6 comerços de productes químics, 3 fabricacions de químics, 4
fabricacions de productes de matèries plàstiques, 3 descontaminacions i gestió de residus, 4
explotacions porcines i avícoles,...) segons dades facilitades pel Regidor Prats.
6. Elaborar una Ordenança per la Construcció Sostenible sota criteris de reducció en l'ús de
recursos i en la producció de residus i augment de la proporció de materials reciclats que
entren en el sistema. L'ordenança inclourà mecanismes de control de la pols (partícules en
suspensió) provocada per les construccions i demolicions, així com la reducció d'impactes
contaminants sonors.
7. Adoptar una política de compres i contractacions públiques més sostenibles. Establir una
línia estratègica en els plecs de clàusules i condicions, en matèria de compres i contractes de
l'ajuntament que incrementi el pes dels productes i les prestacions de serveis que es generen
amb el mínim cost ambiental, odorífer i sonor, per tal de contribuir a la reducció d'emissions
de CO2 i altres GEH.
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