N’ALBERT DÍAZ ALBIÑANA, Secretari de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, CERTIFICA: que en sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple
el 26 de maig de 2016, es van adoptar els acords que literalment es
reprodueixen:
6.1.

Moció sobre els acords de la Conferència sobre el canvi climàtic de París
2015

Els passats dies 30 de novembre fins l’11 de desembre la Convenció Marc de
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI
Conferencia Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferencia de les
Parts en qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.
L’objectiu de la conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països
de les Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
En l’actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no
posa en dubte que l’actual creixement econòmic està posant en perill el futur
del planeta, si no s’adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement
econòmic esdevingui en un veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la
mundial però també a escala local i fins i tot a escala domèstica.
L’escala local esdevé un baula important de tot el procés de desenvolupament
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració
local assoleixen un punt clau en l’objectiu de reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferencia
Internacional sobre el Canvi Climàtic,
A proposta de tots els grups municipals, per unanimitat s’adopten els següents
ACORDS
Primer.- Donar suport a la Declaració de París de la ClimateSummit for leaders
(Una contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançarnos als objectius previstos en l’acord de París de 2015 de la COP 21 en tota
l’extensió de les nostres autoritats.

Segon.-. Instar l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a
impulsar polítiques de suport i ajut als municipis per tal d’assolir conjuntament
els objectius establerts en la Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic i
especialment la Declaració de París de la ClimateSummit for leaders (una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21).
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a
l’aprovació de la llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes
energètics i climàtics, la regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i
la transició vers una la descarbonització de l’economia catalana i a la protecció
social i ambiental, ambiciosa i concreta.
Quart.- Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol.
I perquè així consti i als efectes adients, expedeixo aquest certificat, amb el vist
i plau del Sr. Alcalde, a Torrelles de Llobregat , el 15 de juny 2016
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