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11.5. Moció presentada ERC per un Sant Pere de Ribes sostenible, eficient i equilibrat.
El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 'presenta aquesta moció, per la seva
aprovació, si s'escau, al plenari de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb un ciar objectiu,
fer de Sant Pere de Ribes un municipi sostenible, eficient i equilibrat, a partir del consens de
tota la societat i així posar un gra de sorra en la solució del problema global que estem vivim,
que ens afecta a tots i totes, la crisi climàtica.
El canvi climàtic és el canvi que s'està produint per efecte de l'activitat humana, de forma
accelerada, en el clima del nostre planeta. Tot sembla indicar que som a prop del punt de no
retorn i això vol dir que durant aquest segle el nivell del mar pujarà, el clima serà més inestable,
la temperatura ambiental serà més elevada. Desapareixeran la majoria de glaceres i els
casquets polars es fondran, els deserts creixeran i les zones cultivables es reduiran. La
temperatura dels mars i oceans esta pujant, provocant canvis en la fauna i flora i posant en
perill molts organismes i ecosistemes.
Aquest procés de canvi climàtic, provocat principalment per l'ús de combustibles fòssils, la
desforestació i el malbaratament dels recursos naturals, està a punt de tenir un important
impacte social i econòmic, per la crisi mundial que poden provocar els fluxos migratoris mai
vistos, i per la necessitat de canviar el model energètic de tota la societat.
Ja fa dècades que els moviments ecologistes utilitzen la dita: "solucions locals per problemes
globals". És amb aquest esperit que ERC presenta aquesta moció, tot i reconeixent que I'
Ajuntament ja esta fent alguna actuació com pot ser canviar lluminàries a llums led o posar
calderes de biomassa, per exemple, a ERC creiem que cal una visió i actuació global i
consensuada per tots els sectors del municipi. Una actuació amb accions estables tant en
qüestions energètiques, de gestió forestal, urbanístiques o fiscals, per citar alguns sectors on
treballar. I, ERC, valdria que el que podríem anomenar "Pacte per la Sostenibilitat de Sant Pere
de Ribes", fruit del consens, estigués elaborat abans del proper estiu del 2020, a fi i efecte que
ja es poguessin incloure en els pressupostos municipals del següent any, aquelles mesures
que demanin partida pressupostaria o en les ordenances fiscals les possibles accions fiscals
consensuades.
ERC té la consciencia que no proposa cap impossible, cap quimera, ates que ja hi ha municipis
que ho estan fent, inclòs estan reben premis internacionals, com és el cas d' Avià, municipi del
Berguedà.

Dit això, el grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, proposa els següents acords:
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Convocar el Consell Municipal de Medí Ambient, en el proper mes, al més tardar mes i mig,
per tal de consensuar el pla de treball i escollir l'equip de treball per fer la pro posta.

Crear la Comissió de Treball ínterdisciplinària de I'Ajuntament amb tècnics dels diversos
departaments municipals interessats, amb representants de tots els partits polítics amb
representació al plenari i amb representants del Consell Municipal de Medi Ambient, per tal de
redactar el que anomenarem "Pacte per la Sostenibilitat de Sant Pere de Ribes"

Adoptar el compromís de presentar el document del "Pacte per la Sostenibilitat de Sant Pere
de Ribes" per la seva aprovació al Ple Ordinari del mes de juny o, al més tardar, del mes de
juliol del proper any 2020.

Comunicar al Departament de Territori í Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, a l'Àrea d'Ordenació Territorial í Habitatge del
Consell Comarcal del Garraf í a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de
l'aprovació d'aquesta moció í, en el seu moment, de l'aprovació del document i inici de les
actuacions pel "Pacte per la Sostenibilitat de Sant Pere de Ribes"

Defensa la moció la regidora, Sra. Lucrecia Ballvé i Aguado

Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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