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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal de la CUP, per al reconeixement de l'estat
d'emergència climàtica
El grup municipal CUP la Garriga es dirigeix al Ple municipal de l’Ajuntament de la Garriga
per a instar el reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem, mitjançant
l’aprovació de la present moció i de l’adopció de les mesures que se’n deriven.
L’Ajuntament de la Garriga reconeix que el nostre planeta, així com els éssers vius i els
ecosistemes que hi habiten, es troben en greu perill. Prova d’això en són els recents informes
sobre l’estat de la biodiversitat de l’IPBES (Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política
sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l’escalfament global d’1,5ºC de l’IPCC
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el canvi climàtic), que alerten d’un rumb que porta a
l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Adverteixen que un milió d’espècies estan
amenaçades per l’activitat humana. A més, tal i com ja ha anunciat l’ONU, suposaria la mort de
milions de persones i de grans moviments migratoris convertint-la en una gran crisi social. Ens
trobem, de fet, a les portes del col·lapse ecològic.
Una crisi que ha empès a centenars de persones als carrers per denunciar la inoperativitat de les
institucions i de la classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans
incendis forestals, els fenòmens meteorològics extrems o la contaminació ambiental i la pèrdua
de biodiversitat al planeta.
Les bones voluntats expressades per governs, administracions i multinacionals en la lluita contra
el canvi climàtic no s’han materialitzat en una reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i, en conseqüència, de la temperatura global. Les conferències, cimeres, acords i
pactes pel clima (p.e. Protocol de Kyoto, Acords de París...), així com els governs autonòmics
buits de sobirania, han demostrat no ser instruments veritablement útils en la lluita contra la
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crisi ecològica i climàtica. Ans al contrari, han esdevingut elements necessaris per enfortir les
polítiques extractivistes i globalitzadores que, pam a pam, esmicolen i exploten el nostre país
primant la lògica de mercat per sobre de la natura, les persones i del territori.
Paral·lelament, la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, una de les més avançades d’Europa,
s’ha vist retallada i desdibuixada pel Tribunal Constitucional espanyol amb l’objectiu de blindar
els privilegis de les empreses contaminants i garantir el manteniment del model socioproductiu
industrial, extractivista i globalitzador del capitalisme que ens aboca a un futur ambientalment
incert on les condicions materials de vida de les classes populars dels Països Catalans estan en
risc.
Declarar l’estat d’emergència climàtica requereix doncs assumir el compliment de compromisos
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de
recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions
de gasos d’efecte hivernacle, abandonar els combustibles fòssils, apostar per un model energètic
renovable, popular i descentralitzat, reduir a zero les emissions netes de carboni de manera
urgent i prioritària, seguint les indicacions de l’informe de l’IPCC.
També suposa iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació de tota la població sobre
l’estat de crisi climàtica i col·lapse ecològic. Fer entendre la necessitat de l’enorme canvi a fer
per frenar l’emergència, sent necessària la participació popular en la implementació i control de
les diverses mesures.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de la
Garriga l’adopció del següent
ACORD:
1-. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2050
a les instal·lacions i vehicles que depenguin del consistori. Instal·lacions municipals: les
esportives, parc mòbil de l’Ajuntament, la policia local i altres.
2-. Aturar la pèrdua de la biodiversitat dels espais naturals de la Garriga, protegir-los i recuperar
els biòtops protegits del nostre terme municipal.
● Prioritzar al POUM la construcció al nucli urbà consolidat. Impedint a mitjà
termini la creació de nous sectors urbanístics. Així com impedir la construcció a
espais protegits i corredors ecològics.
● Crear, juntament amb els municipis limítrofs, un Pla Especial per al Riu
Congost, amb criteris de protecció i millora ecològica.
● Protegir la zona rural de Ca l’Espargaró per mantenir-la com a espai natural.
3-. Abandonar paulatinament l’ús de combustibles fòssils per fonts d’energia 100% renovable
de manera urgent. Pel que caldrà analitzar la nostra situació municipal actual i proposar els
plans d’actuació necessaris, entre d’altres:
● Demanar als govern de la generalitat de Catalunya que iniciï les accions
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necessàries pel restabliment de la Llei de Canvi Climàtic del Parlament de
Catalunya, retallada i suspesa pel Tribunal Constitucional.
● Promoure la instal·lació d’un enllumenat públic més eficient energèticament
mitjançant tecnologia LED i fotovoltaica.
● Promocionar que les noves infraestructures que es creïn funcionin o potenciïn
l’energia d’origen renovable.
● Reduir la demanda d’energia a instal·lacions municipals i privades fins a
consums sostenibles, promovent l’augment de l’eficiència energètica i de les
instal·lacions basades en energies renovables.
4-. Cal avançar cap a una economia local i de proximitat, evitant així d’una banda el transport
per a grans distàncies i promovent a productors i indústries locals. Per impulsar la sobirania
alimentària, la silvicultura, la agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat. Proposem
potenciar i protegir els espais i les activitats agràries al municipi. Desenvolupant les accions
previstes al pla estratègic del projecte “Arrela’t”.
5-. Els residus son també un factor important en aquesta crisi, tant pel seu paper contaminant,
com pels costos climàtics que té el seu tractament i transport. Per això proposem:
● Promoure el servei per a la reutilització i reparació de béns mobles.
● Implantar gradualment la recollida porta a porta.
● Aplicar una fiscalitat que incentivi la reducció de residus. Aplicar taxes de
pagament per generació.
6-.Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, amb les conseqüències de
l’increment de la temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions i altres
manifestacions que ja s’estan fent paleses. Mitjançant mesures com
● Dotar d’espais d’ombra i arbrat els carrers de la Garriga. Dissenyar i mantenir
aquests espais verds per assegurar-ne la continuïtat
● Dotar de més fonts d’aigua potable públiques al nostre poble.
● Crear campanyes municipals de conscienciació.
7-. Aquestes mesures no seran efectives sense la participació de tota la població pel que caldrà
dotar als habitants de la Garriga d’informació i capacitat de decisió en aquests temes. Per això
proposem,
● Crear espais educatius i facilitar la informació a la població sobre l’emergència
climàtica i les mesures per fer-li front.
● Promoure el respecte i el coneixement sobre el medi, l’impacte en la població i
la seva importància.
● Reconèixer el treball realitzat per l’Agenda 21
● Promoure la creació d’una taula de debat sobre el canvi climàtic amb la
participació ciutadana, de l’ajuntament i dels grups municipals.
8-. Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de la Garriga.
9-. Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental el present acord per tal que en tingui
coneixement i establir les sinergies polítiques i de finançament necessàries per a fer front a
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10-. Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya per tal que en tingui coneixement
i establir les sinergies polítiques i de finançament necessàries per a fer front a l’emergència
climàtica com a país.
El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (6 ERC-Acord-AM, 6 JUNTS, 2 CUP-AMUNT,
2PSC-CP), i 1 abstenció (CS) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, aprova la moció. »

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
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Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
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