MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT en nom d’Ecologistes en Acció i Retorna
PER UN POBLE SOSTENIBLE
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Les conseqüències del canvi climàtic afectaran directament moltes comunitats en els
pròxims decennis amb conseqüències greus i irreversibles, tant per al medi ambient
en general, com per a les persones en particular. Per a frenar aquesta situació, i
davant de la falta de compromisos ambiciosos dins de les negociacions internacionals,
cal iniciar un canvi de model en consonància amb els límits del planeta, que ha de
basar-se en un canvi a nivell local. Per això, instem els governs municipals a l’adopció
de mesures immediates i urgents que aconsegueixin reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle que es produeixen als seus municipis, ja que és en els nuclis
urbans on es produeixen un 70% de les emissions de diòxid de carboni.
Així, els municipis juguen un paper fonamental en poder actuar en l’àmbit local,
convertint-se en el pilar bàsic sobre el qual se sustenten les mesures de fre
necessàries contra l’escalfament global. Una actuació conjunta de les entitats locals
pot originar un gran descens de les emissions causants del canvi climàtic.
Cal començar de manera immediata una planificació urbana que redueixi la petjada
ecològica del municipi i iniciï el camí cap a una planificació urbana basada en un
horitzó 100% renovable i sostenible.
El temps d’actuació per a prevenir les pitjors conseqüències s’esgota, per la qual cosa
és imprescindible la presa de mesures urgents, que no només aconseguiran evitar el
col·lapse ambiental a què ens enfrontem, sinó que redundaran en un increment de
la qualitat de vida de la ciutadania.
L’adopció dels compromisos proposats situaran Premià de Dalt en la bona senda per
a una transformació del model que ens ha portat a la situació actual, i amb això es
generarà un municipi més ecològic, sostenible, amable i habitable que estigui a
l’avantguarda social. És el moment d’actuar per a frenar el canvi climàtic, i passos
locals com aquest tenen major incidència que els grans acords internacionals.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Avançar cap a esdevenir un municipi sostenible, establint entre altres
objectius a assolir, que tots els subministraments energètics municipals arribin a
estar basats únicament en energies renovables.
SEGON.- Executar mesures per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle
al municipi, incloent les mesures recomanades per a millorar la qualificació energètica
de la casa consistorial i el que queda per executar del Pla d’Acció d’Energia Sostenible,
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i amb la posada en marxa de mesures d’impuls a la mobilitat a peu, amb bicicleta i
amb transport públic, i la reducció dràstica de l’ús de l’automòbil.
TERCER.- Introduir en les ordenances municipals criteris de sostenibilitat i lluita
contra el canvi climàtic, no només en l’actuació municipal sinó també en l’adjudicació
de serveis, de manera que es prioritzin aquests criteris enfront dels economicistes.
QUART.- Augmentar progressivament les capacitats de l’Ajuntament per a fer front
a les conseqüències del canvi climàtic que ja s’està produint. Adaptació del
planejament urbanístic i ordenances municipals a aquesta nova situació.
CINQUÈ.- Formar part de xarxes de municipis contra el canvi climàtic, fent que
aquest esforç sigui compartit per el major nombre possible de municipis perquè
adquireixi més efectivitat i rellevància, i desenvolupar els acords que comporta
l’adhesió.
SISÈ.- Incloure la participació de la ciutadania en la presa de decisions de la
planificació municipal per al desenvolupament de l’estratègia de lluita contra el canvi
climàtic, i com a mecanisme de control per a la correcta posada en marxa de les
mesures.
SETÈ.- Estudiar la implementació i valorar els avantatges d’un sistema de dipòsit,
devolució i retorn d’envasos (SDDR), posant-se en contacte amb Retorna i amb els
municipis que ho estan fent.
VUITÈ.- Estudiar la implementació i valorar els avantatges de la recollida porta a
porta, planificant la seva implementació progressiva, per fases i començant per un
entorn reduït com podria ser un barri.
NOVÈ.- Traslladar aquests acords a Ecologistes en Acció, Retorna, Preservem el
Maresme, el Consell Comarcal del Maresme, el Govern de la Generalitat de Catalunya
i el Parlament de Catalunya, i difondre’ls als mitjans de comunicació i difusió
municipals.

Premià de Dalt, Països Catalans, 9 de juny de 2017
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
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