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14.3.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble – En comú Podem, de suport a la
creació de l’Agència del Patrimoni Cultural i la Biodiversitat de Catalunya.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides vinculen explícitament el
desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. Seguint aquest principi,
en defensa dels grans objectius inexcusables i urgents en l’àmbit de la biodiversitat, la Unió
Europea ha previst l’estratègia sobre biodiversitat fins al 2030. També el Govern de la
Generalitat, en document de planificació estratègica, ha establert l’Estratègia pel Patrimoni
Natural i la Biodiversitat de Catalunya, el qual recull entre les línies d'actuació prioritària la
creació de la Agencia de la Natura.
Tot plegat, va més enllà de les ideologies polítiques i dels debats parlamentaris. Estem davant
d'un repte planetari: la degradació del medi natural i la biodiversitat són, alhora, una amenaça
per a la salut de les persones i per al benestar de la societat, i la pèrdua d'uns recursos
indestriables del desenvolupament econòmic, social i just de tota la població mundial. Alhora,
respon a l'obligació inexcusable de vetllar pel futur del planeta que deixem a les generacions
que han de venir i a l’exigència de fer compatible la preservació del patrimoni mediambiental i
paisatgístic amb l'activitat econòmica i la generació d'ocupació, essent també instrument contra
el despoblament del territori.
La proposta de competències que es fa en la regulació de l'Agencia és suficient per donar les
primeres respostes als importants reptes de conservar el patrimoni natural de Catalunya i
revertir la pèrdua de biodiversitat que s'hi esta produint, tal i com demostren, entre d'altres, les
dades contingudes en els darrers informes de compliment de la Directiva europea d'habitats i
ocells presentats pel Govern de la Generalitat.
L'Agencia és, també, un instrument per potenciar les activitats i els productes de tota mena que
es poden realitzar i obtenir de forma sostenible i en els espais naturals protegits, donant-los
valor afegit i segell de qualitat i creant llocs de treball sobre el territori, evitant el despoblament i
fomentant l'equitat territorial.
Més que mai, en aquesta situació de pandèmia, s'ha pogut entendre tan bé com la natura i tots
els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut de les generacions que
vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la prevalen a de l'explotació
insostenible dels recursos naturals i el menyspreu de la necessitat de conservar la natura com
un actiu clau per mantenir la salut col· lectiva ens han dut a la situació alarmant que vivim.
Alhora, per fomentar que tots els agents hi tinguin veu, en els estatuts i els corresponents
reglaments dels òrgans de participació de !'Agencia hi seran representades també les
administracions locals, entitats ambientalistes, entitats d'usos agraris i ramaders, del món
acadèmic, entitats dels usos recreatius, entitats dels usos industrials i associacions de veïns i
altes partícips amb incidència sobre el territori i el medi natural.
En conseqüència, és urgent i improrrogable l'aprovació de la llei de creació de !'Agencia de la
Natura de Catalunya, tal com han desenvolupat conjuntament, promogut i acordat els grups
polítics que hi han treballat durant la tramitació i que finalment hi donen suport majoritari. No és
menor el fet que la iniciativa, començada a tramitar ja en la legislatura passada, compta amb un
llarg recorregut de compareixences i esmenes parlamentaries i que ha finalitzat en un consens
amplíssim entre els grups polítics.
Per tot plegat, amb la ferma voluntat de contribuir en els objectius de desenvolupament
sostenible i de conservació del patrimoni natural,
Per aquests motius instem l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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1.Donar suport al Projecte de llei de creació de !'Agencia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat,
dins de l'actual període de sessions del Parlament de Catalunya.
2.Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
El regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda defensa la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per divuit vots a favor: Onze del PSC-CP, cinc de Construïm, un de Fem Poble, un
d’ERC. Vota en contra el regidor de Ciutadans.
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