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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 a la creació del Consell Sectorial per a
la mobilitat sostenible
L’actual mandat ha de servir per encarar un dels majors reptes que tenim com a poble: el de
repensar la Garriga, en constant creixement, per tal de fer-la més habitable i saludable i fer-ho
de forma com més participada possible.
L’ordenació urbanística i territorial són eines fonamentals per al desenvolupament d’un
municipi, és per això que hem d’aprofitar l’oportunitat que ens brinda la redacció del nou
POUM per tal de definir un model de poble que situï les veïnes al centre i aposti per la
sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
Un model de poble basat en l’equilibri tant territorial com urbà i en la cohesió social. Que tingui
com a objectiu situar en un primer pla les necessitats col·lectives i la conservació de l’entorn,
que aposti per un urbanisme fomentat en criteris de sostenibilitat i de gènere i incorpori
mecanismes de participació ciutadana perquè les veïnes puguin implicar-se en la construcció
d’un poble viu, equitatiu i sostenible.
És per això que entenem que la creació del “Consell sectorial per la mobilitat sostenible” ha de
ser una eina clau per a repensar la Garriga i apostar per una mobilitat sostenible, respectuosa
amb les persones, especialment les més vulnerables, però també amb l’entorn.
Cal capgirar el model de mobilitat que ha donat prioritat a l’ús del vehicle privat en detriment de
moure’s a peu o en bicicleta. Cal buscar una proposta basada en polítiques orientades a afavorir
una mobilitat sostenible, universal, que sigui factor d’igualtat, i que tingui la seguretat com un
dels seus principis bàsics.
La presència del vehicle privat no només és contraproduent pel que fa a la mobilitat, sinó que
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repensar el model també té a veure amb la sostenibilitat ambiental i el respecte pel territori. La
crisi ecològica global posa en risc tant les condicions de vida del nostre territori com les de les
persones que hi viuen i, per tant, és també responsabilitat dels municipis fer el possible per
revertir-la. Aquesta crisi és conseqüència directa de les dinàmiques expansionistes que es
materialitzen en l’increment del consum energètic i material que ens ha abocat a una petjada
ecològica de 7,7 vegades la superfície de Catalunya.
A escala internacional el canvi climàtic és l’exemple paradigmàtic de les derivades inherents al
sistema de producció imperant i és una peça més en el trencaclosques de la crisi ecològica
global. Cal ressaltar la importància de la Llei de canvi Climàtic aprovada al Parlament que
hauria de jugar un paper clau per forçar un canvi en el model de gestió dels conflictes
ambientals i climàtics, però un cop més, el Govern espanyol via Tribunal Constitucional va
impugnar la majoria dels articles de la Llei en un nou atac contra la sobirania del poble català.
La Garriga es va adherir al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses el 30 de maig del 2012, aquest
Pacte té com a objectius la reducció de gasos d’efecte hivernacle en més d’un 20% per a l’any
2020, i les emissions associades al transport representen pràcticament una tercera part de totes
les emissions. Derivat d’aquest compromís la Garriga disposa d’un Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible
(PAES)
(http://lagarriga.cat/media/repository/documents/temes/mediambient/0212140118_paeslagarriga.pdf), aprovat per Ple, que inclou mesures com el foment
dels desplaçaments a peu i en bicicleta i la creació de camins escolars.
Conscients d’aquest escenari de crisi climàtica i ambiental cal reforçar el paper dels moviments
socials, plataformes i col·lectius que treballen per revertir el canvi climàtic i garantir el dret de
la població a viure en un ambient sa i ecològicament equilibrat. Per això creiem important
animar a donar suport i visibilitat a mobilitzacions populars com les que s’han succeït durant
aquesta setmana, que s’han dut a terme tant a escala local com territorial nacional o global:
● 20 de setembre: presentació de la xarxa pedalable del Vallès Oriental.
● 21 de setembre: taller de pancartes a la plaça de Can Dachs i taller participatiu
organitzat per Pedalem la Garriga.
● 27 de setembre: manifestació pel clima a Barcelona organitzada per Rebel·lió o
extinció i Fridays for Future.
● 13 d’octubre: pedalada fluvial (Mogent, Congost i Besós) per la xarxa
pedalable.
Cal que encarem tots aquests reptes al voltant de la mobilitat de la forma més participada
possible. Apostar per un model d’acció i gestió polítiques en què el pes de les decisions
importants recaigui en la ciutadania ha de ser garantia d’èxit.Obrir espais de participació
popular i de democràcia directa, espais d’organització popular i participació al poble han de ser
claus per entrellaçar la representació institucional amb el treball de base. És per això que creiem
fonamental la creació d’un consell sectorial per la mobilitat sostenible que aglutini els
col·lectius, les plataformes i les persones que treballen al nostre poble per repensar la mobilitat.
Plataformes com: Pedalem la Garriga, Perquè no ens fotin el tren o la Plataforma pels camins
escolars, així com les AMPA’s, col·lectius feministes o col·lectius que treballen amb persones
amb mobilitat reduïda han de ser agents clau en un procés de repensar el nostre poble i fer-lo
molt més habitable i sostenible.
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Entenem que aquest consell sectorial hauria de tractar temes cabdals a la Garriga com:
●
Els camins escolars segurs
●
Els criteris de mobilitat sostenible al POUM .
●
La revisió i seguiment de l’execució del Pla de Mobilitat elaborat per la
Diputació de Barcelona.
●
La coordinació del transport públic a la Garriga (bus i Renfe Rodalies).
●
La millora de l’Accessibilitat (amb un pla o bé en l’execució directa d’accions
amb criteris clars d’accessibilitat).
●
La mobilitat a peu pel poble i l’establiment de noves zones amb ús restringit a
vianants.
●
la coordinació amb els municipis afectats pels dèficits de la R3, amb altres
consells sectorials o Taules de mobilitat de l’entorn proper (tant comarcal com local) per
tenir més força en les reivindicacions per la millora del transport col·lectiu a l’eix de la
C17.
●
Els accessos de l’estació, la senyalització d’itineraris prioritaris en mobilitat
sostenible, aparcaments segurs per a bicicletes a l’estació, ubicació de punts de recàrrega
per a bicicletes o motos elèctriques, etc.
●
Les subvencions municipals en els títols de transport públic per a joves o
col·lectius vulnerables.
●
Qualsevol altra qüestió relacionada amb la mobilitat que pugui sorgir,
●
El foment de l’ús de la bicicleta, creant la xarxa ciclable segura dins del
municipi i les connexions amb els pobles veïns.
Aquest consell sectorial (o taula de mobilitat) caldria que es reunís un mínim de dos cops l’any i
serà l’Ajuntament el responsable de fer les convocatòries.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP havent-se reunit amb les plataformes: Que
No Ens Fotin el Tren, Pedalem per la Garriga i Camins Escolars, proposem al Ple de
l’Ajuntament de la Garriga l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Crear el Consell Sectorial per la Mobilitat Sostenible amb la participació de
col·lectius, les plataformes i persones que treballin per una mobilitat sostenible.
Segon.- Comunicar als col·lectius que treballen per la mobilitat de la creació del consell
sectorial per la mobilitat sostenible i fer-lo efectiu quan acabin els tràmits d’aprovació de
l’Avanç Pla del POUM.
Tercer.- Afegir-se a la setmana de mobilitzacions pel clima i fer una crida a les entitats del
poble perquè s’hi sumin (AMPA’s, clubs esportius, de lleure, de cultura, col·lectius feministes,
etc…)
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (6 ERC-Acord-AM, 6
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JUNTS, 2 C.U.P-AMUNT, 2 PSC-CP i 1 CS ), 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.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

La Garriga,
Vist i plau,
F_FIRMA_62
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