Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 23
de gener de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D' EN COMÚ PODEM, PSC, ERC I UAM
PER A LA DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
ANTECEDENTS
L'Ajuntament de Calafell reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes,
es troba en greu perill.

La setmana de mobilitzacions del 20 al 27 de setembre de 2019 (Vaga Mundial pel Clima)
i la Cimera Mundial del Clima (COP25) del 2 al 13 de desembre de 2019 a Madrid han
representat la màxima expressió de la mobilització ecologista contra la crisi ecològica i
climàtica, que ens afecta a nivell planetari. Una crisi que ha empès a centenars de
persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les institucions i de la classe
política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals, els
fenòmens meteorològics extrems, la contaminació ambiental i la pèrdua de biodiversitat al
planeta.
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Prova d'això són els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat de la plataforma
intergovernamental de ciències polítiques sobre serveis de biodiversitat i ecosistemes
(IPBES, sigles en anglès) i sobre l'escalfament global de 1,5 °C de l'IPCC, que alerten d'un
rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió
d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana.

La consolidació del consum desmesurat de recursos a escala internacional com a model de
creixement ha necessitat, històricament, intensificar l'explotació tant de dels recursos
naturals per mantenir un desenvolupament econòmic descontrolat.

Estem a la vora del punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi
ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció
irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes
interrelacions ecosistèmiques.
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En la segona dècada del segle XXI, les lògiques extractivistes i productivistes han
esquerdat el fràgil equilibri ecològic planetari i ens ha empès acceleradament cap a un
col·lapse socioecològic que compromet el nostre benestar actual i futur com a humanitat.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.
Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions
proposat és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per al municipi.
La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de
Calafell pot tenir un paper clau i exemplaritzant en la formació, educació i informació
sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació del municipi a les
conseqüències de l'increment de la temperatura global.
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Declarar l'emergència climàtica requereix 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 anuals necessàries, abandonar els combustibles
fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de
carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions
de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 °C. Un estat
d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la
crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. Necessitem apostar per un
model energètic verd, basat en les energies renovables, en l'eficiència en el consum, i en
la autosuficiència energètica.
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica. Davant d'aquesta
emergència l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i
assegurar la plena consecució dels seus objectius generals, adoptant els següents

1.

Declarar l'emergència climàtica a Calafell.

2.

Continuar desenvolupant la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica i les
seves conseqüències, com ara l'increment de la temperatura global, les onades de
calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres
manifestacions que ja s'estan evidenciant.
Definir i implementar els acords i les actuacions aquí descrites en un Pla d'Emergència
Climàtica del municipi, que contemplarà, entre d'altres accions,abandonar els

3.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

24/01/2020 SECRETARI

ACORDS
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combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i
prioritària.
a. Per a això el govern municipal ha d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i
proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves
infraestructures fòssils, aconseguir la plena autoconsum elèctric 100%
renovables i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als
vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants,
reduir la demanda d'energia fins consums sostenibles, promoure l'augment de
l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la
informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de
residu zero, evitar els bancs que financen projectes basats en combustibles
fòssils, o donar suport a la gestió de terres comunals enfocada a la recuperació
de la terra fèrtil i el fre de l'erosió.

4.

Assolir que el 100% de l'energia sigui auto produïda a través d'instal·lacions
d'energia renovable als edificis municipals per 2028.

b.

Exercint un paper motor i avançat de l'administració local dins del Pacte
d'Alcaldes, Consell Comarcal, Diputació Provincial i altres àmbits
supramunicipals.

Ramon Ferré i Solé

c. Habilitació de terrenys municipals en desús i / o de no alt valor mediambiental o
agrari per ubicar instal·lacions de mitjana escala de generació d'energia elèctrica
amb energies renovables, fonamentalment solar fotovoltaica, que
complementarien les instal·lacions de petita escala a les teulades dels edificis
(autoconsum).

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions
ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i
control de les mesures adoptades.
a. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables
al Pla d'Emergència Climàtica del municipi. Es fa necessari garantir que aquest
mecanisme integri especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius
vulnerables.
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a.

6. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir
reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de
2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i
restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els
sistemes naturals, inclòs l'humà.
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a. Adherir-se al programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions
de gasos amb efecte hivernacle (GEH).
b. Adquirir de manera voluntària drets de carboni a tercers per compensar
l'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
7. Avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat, arribant al
més aviat possible al ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració
municipals i estenent-ho a la resta de la població.
a. Reforçar les xarxes locals de distribució d'aliments i de consum ecològic,
fomentar i facilitar horts comunitaris i municipals, i preservar
l'agrobiodiversitat.

8. Apostar per la transició cap a un model energètic renovable, popular i descentralitzat
per aconseguir la sobirania energètica.
a. Avançar per obtenir la gestió pública de la producció i distribució
d'energia, garantir-ne l'accés universal.
b. Fomentar la producció i l'ús de la biomassa als equipaments municipals a
través de la instal·lació de calderes de biomassa.
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b. Prohibir els productes químics utilitzats com a herbicides no selectius
perjudicials per la salut i el medi ambient, com per exemple el glifosat.

9.

Impulsar una millor mobilitat, augmentant la disponibilitat del transport públic,
col·lectiu i no contaminant.

a. Implementar una xarxa de transport públic municipal i interterritorial de
qualitat, reduir i adaptar les tarifes i fomentar l'ús de la bicicleta.
b. Substituir de forma progressiva el parc de vehicles municipal per vehicles
no contaminants com els vehicles elèctrics.
c. Instal·lar punts de recàrrega elèctrica de vehicles al municipi.
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10.

Adherir-nos

als compromisos de la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica, en

especial al que fa referència als compromisos específics per a les administracions
locals.

11.

Notificar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, i als
corresponents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés del
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12.

Traslladar aquests acords a les entitats socials i veïnals del municipi per tal de
compartir amb tot el municipi aquests compromisos d'emergència climàtica.

El Ple de la corporació amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora
del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC,
2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions dels
regidors de Cs , adopta el següent acord:
ÚNIC: Aprovar integrament la moció presentada pels grups municipals el PSC, ECP-ECG,
ERC I UAM, per a la declaración d’emergència climática.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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