
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient número:  M2412019000021 L'emergència climàtica a Sant Vicenç 
dels Horts . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu,  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem i  Junts  x  Sant 
Vicenç, en nom del moviment juvenil Fridays For Future de Sant Vicenç dels 
Horts respecte de l'emergència climàtica a Sant Vicenç dels Horts.

Atès  que  el  moviment  juvenil  Fridays For Future,  juntament  amb  altres 
moviments  germans,  hem  convocat  una  setmana  de  mobilitzacions 
internacionals a partir del 20 de setembre amb motiu de la Cimera de l'Acció 
Climàtica  de  l'ONU.  Aquesta  setmana  d'accions  culminarà  el  pròxim 27  de 
setembre amb la Vaga Mundial pel Clima.

Les i els  joves de Sant Vicenç dels Horts, i cada cop més persones del nostre 
poble, estan cada cop més preocupats perquè veuen com el món es crema, 
com els  oceans estan plens de plàstics,   com l'aire  del  nostre  poble  cada 
vegada ens ofega més, i els qui més gasos emeten són els que més es lucren  
d'això i els qui les sofrim som els que vivim a la mercè del seu lucre. Es a dir, 
el nostre futur està en risc. 

És per això que no tenim por a dir que actualment ens trobem en un estat  
d'emergència  climàtica  col·lectiva  causada  per  les  recents  extincions,  el 
col·lapse  climàtic  i  altres  danys  socio-mediambientals  a  escala  local  i 
planetària.

Des del moviment Friday for Future exigim el reconeixement que el planeta, així 
com els éssers vius i  els  ecosistemes,  es troben en greu perill,  sent  prova 
d'això els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre 
l'escalfament global de 1,5 ºC de l'IPCC , que alerten d'un rumb que porta a 
l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan 
amenaçades per l'activitat humana. El punt de no retorn front al canvi climàtic 
s'aproxima i no podem tancar la finestra d'oportunitat per prendre les mesures 
fonamentals que es requereixen. No donar resposta a l'actual crisi eco-social 
suposaria la mort de milions de persones, i l'extinció d'espècies imprescindibles 
per a la vida a la Terra

Quin sentit té planejar un futur per Sant Vicenç si estem destruint el planeta 
Terra?



Així mateix, Sant Vicenç dels Horts és un dels pobles més contamintats de la 
Comarca del Baix Llobregat i per això s’emmarca en el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les Zones de Protecció Especial de l’ambient 
atmosfèric i té com a objectiu principal reduir els nivells de NO2, no només per  
millorar  la  qualitat  de l’aire,  sinó també per  evitar  la  sanció de la  Comissió 
Europea per incompliment dels nivells d’emissions máxims establerts. El Pla 
incideix  també  en  la  reducció  de  les  concentracions  de  partícules,  amb 
l’objectiu de complir amb els criteris de la OMS. La vigència del Pla s’estableix  
per al periode 2019-2025

En aquest sentit volem que accepteu la veritat sobre la gravetat de la situació 
de la crisi climàtica. Admetre les evidències científiques, així com, el camí de 
reducció de les emissions proposat és l'única manera de protegir l'existència 
d'un  futur  per  al  municipi.  La  ciutadania  ha  d'entendre  la  urgència  i 
irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pot tenir 
un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les 
emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de 
la temperatura global.

A  més,  és  una  competència  pròpia  del  municipi  la  d’actuar  contra  la 
contaminació atmosfèrica i garantir la salubritat pública (art. 25.2 b. J de la Llei  
7/1985), d’aquí que l’article 5.3 de la Llei 34/2007 faci una crida a les entitats 
locals per exercir les competències en tal sentit tot elaborant plans i programes 
oportuns podent, inclús, restringir el trànsit (art. 25.2 de la Llei 7/1985).

És per això que ha arribat el moment que els regidors i regidores dels partits 
polítics que representeu a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts deixeu les 
vostres  diferències  ideològiques  a  part  i  comenceu  a  cooperar  totes  i  tots. 
Perquè no oblideu que el nostre poble en els propers anys ha de començar a 
caminar cap a una ciutat verda i sostenible. 

Necessitem actuar en el sistema de recollida de residus per tal d’arribar al 50% 
de reciclatge que exigeix la Comissió Europea. Necessitem també incrementar 
els  espais  vers  i  agrícoles  al  municipi,  fomentar  l’eficiència  energètica  i  les 
energies  renovables  i  reduir  el  transport  privat  més  contaminant  amb 
l’aprovació d’una zona de baixes emissions com altres municipis metropolitans 
ja estan fent.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS



1. Mostrar  el  suport  a  la  convocatòria  de  la  setmana  de  mobilitzacions 
internacionals a partir del 20 de setembre fins al 27 de setembre amb 
motiu de la Cimera de l'Acció Climàtica de l'ONU. 

2. Prendre el compromís de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb la 
realització de la concentració que es realitzarà el 27 de setembre del 
2019  a  les  18  h  en  la  plaça  de  la  Vila  de  Sant  Vicenç  dels  Horts, 
convocada pel  moviment juvenil  local  Fridays For Future Sant  Vicenç 
dels Horts facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la 
possible, fent una crida a la participació.

3. El compromís de l'ajuntament a declarar de forma oficial  l'emergència 
climàtica a Sant Vicenç dels Horts abans de finals del 2019. 

4. El compromís de l'ajuntament que conjuntament amb la declaració es 
presentarà un conjunt de mesures realistes per fer front a l'emergència 
climàtica en el nostre municipi.

5. Que tot  el  procés de redacció  de  la  declaració  es  desenvoluparà  de 
forma  participativa  i  consensuada  entre  tots  els  agents  implicats  en 
l'emergència climàtica del municipi. 

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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