.^l^i""n&M^n"-^"Ni"
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D-EMERGÉNCIA CLIMÁTICA ^.:^^^^^

El grups polític SANT JOAN DESPI EN COMU, PSC, PODEMOS I JxSJD es
dirigeixen al pie de 1'Ajuntament de Sant Joan Despi per instar el recoñeixement
de 1'estat d'emergéncia climática en qué ens trobem mitjan^ant 1'adopció de la
present moció i les mesures que de se'n derivin.
L'Ajuntament de Sant Joan Despi reconeix que el planeta, així com els éssers
vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d'aixó son els recents
informes- sobre 1'estat de la biodiversitat de la Plataforma intergovernamental de
ciéncies polítiques sobre servéis de biodiversitat i ecosistemes (IPBES, sigles
en anglés) i sobre 1'escalfament global de 1,5 oC de I'IPCC, que alertent d'un
rumb que porta a 1'extinció d'una gran part deis ecosistemes terrestres. Un milió
d'espécies están amena<?ades per 1'activitat humana. També •s'está a la vora del

punt de no retorn front al canvi climátic. No respondre davant la crisi ecológica i
civilitzatória suposaria la mort de milions de persones, a mes de 1'extinció
irreempla^able d'espécies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les
complexes interrelacions ecosistémiques.
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climática sobre la gravetat de la
situado. Admetre les evidencies científiques, així com, el camí de redúcelo de
les emissions proposat es 1'única manera de protegir 1'existéncia d'un futur per
al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgencia i irreversibilitat d'aquesta
lluita i 1'Ajuntament de Sant Joan Despí pot teñir un paper clau en la formació,
educado i informado sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital
adaptado a les conseqüéncies de I' increment de la temperatura global.
Declarar 1'emergéncia climática requereix assumir el compliment de
compromisos polítics reals i vinculants, molt mes ambiciosos que els actuáis,
amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full
de ruta vinculant capa? de garantir les reduccions de gasas d'efecte hivernacle
anuals necessáries, abandonar els combustibles fóssíls, apostar per una
energía 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com mes
aviat millor, de manera urgent i prioritaria, en línia amb les indicacions de
1'informe de 1'IPCC per limitar 1'augment de les temperatures globals a 1,5 oC.
La declarado d'emergéncia climática suposa iniciar un procés d'educació,
formado i conscienciació a tota la poblado sobre la veritat de la crisi ecológica i
1'enorme canvi necessari frenar 1'emergéncia, Davant d'aquesta emergencia

1'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformado social i
assegurar la plena consecució deis següents objectius generáis.

UAJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI ES -Y,^/
COMPROMETA:
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1. Continuar desenvolupant,1 la necessária adaptado del municipi a-1a crisi
climática, amb les conseqüéncies de I increment de la temperatura global, les
añades de calor, la irregularitat de les precipitacions, 1'augment del nivell del
mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.

2. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per
garantir reduccions de gasas d'efecte hivernacle per arribar al balan? net zero
no mes tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pérdua de la
biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar
un col-lapse de tots els sistemes naturals, indos 1'humá.

3. Crear els espais de participado amb tots els agents del municipi ¡mplicats, on
es plantegin els plans locáis d'Adaptació i Mitigado del canvi climátic. Per fer
front a la emergencia climática.

La justicia, 1a democracia i la transparencia han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s'apliqu¡n, per la qual cal establir un mecanisme de presa
de decisions ciutadá de carácter vinculant amb competéncies eri materia de
vigilancia, seguiment i control de les mesures adoptades. Per aixó será
necessari establir indicadors ¡ objectius verificables j quantificables. Es fa
necQSsari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de
genere i d'altres col-lectius vulnerables.

4. Implementar les actuacions contingudes en el Pía d'Emergénda Climática del
municipi que contemplará, entre d'altres, accions, abandonar els combustibles
fóssils, apostant per una energía 100% renovable de manera urgent i prioritaria.
Per a aixó els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest
objectiu i propasar els plans d'actuadó necessaris, entre cfaltres, frenar noves
¡nfraestructures fóssils, aconseguir la plena autoconsum eléctric 100%
renovables i una mobilitat sostenible com mes aviat millor, crear espais per ais
vianants, fomentar la bicicleta ¡ altres mitjans de transport no contaminants,
reduir la demanda d'energia fins consums sostenibles, promoure 1'augment de
1'eficiéncia energética i de les instal-lacions renovables, crear espais educatius
i la informado a la poblado sobre 1'emergéncia climática, aconseguir una
política de residu zero .

5. Avangar, entre altres, en una economía local i de proximitat, que impulsi la
sobirania alimentaria, silvicultura, agricultura—i ramaderia ecológica de
proximitat. Arribant al mes aviat possible el pie subministrament agroecológic en
els servéis de restaurado municipals i estenent a la resta de la poblado.

6. En defensa del futur, d'un planeta viu i d'un món just, 1'Ajuntament de Sant
Joan Despí dona suport a la convocatoria internacional de Vaga mundial peí
clima, una mobilització que será, vaga estudiantil, vaga de consum,
mobilitzacions ais centres de treball i ais carrers, tancaments en suport de la
lluita climática, ... i convidem a la dutadania i a la resta d'actors socials,

ambientáis i sindicáis a donar-hi suport, i sumar-se a les diferents
mobilitzacions del 27 de setembre de 2019.

7. Notificar 1'acord al govern de la Generalitat de Catalunya, ais grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés del Diputáis.

8. Traslladar aquests acords a les entitats saciáis i veínals del municipi per tal
de fer-se seus els compromisos de la declarado d"emergéncia climática ¡
sumar-se a la convocatoria de mobilitzacions del día 27 de setembre
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