
 

 

MOCIÓ EN SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA MUNDIAL PEL CLIMA DEL 

27 SETEMBRE, LA CREACIÓ DE LA TAULA PEL CLIMA DE L’HOSPITALET, 

DECRETAR L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I ELABORAR UN PLA LOCAL DE 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

El canvi climàtic és una evidència científica. El planeta, els éssers vius i els 
ecosistemes estan en perill prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la 
biodiversitat de l’IPBES (Plataforma Intergovernamental Científica-Normativa sobre la 
Diversitat Biològica i serveis dels ecosistemes) i sobre l’Escalfament Global de l’1.5ºC 
de l’IPCC (Grup intergovernamental  d’experts sobre canvi climàtic). 
 
En aquest darrer informe es descriuen part de les possibles conseqüències que pot 
comportar un augment de més d’1,5ºC, des de l’acidificació d’oceans fins a la 
desertització dramàtica de la superfície terrestre, així com augments globals de la 
temperatura i del nivell del mar, canvis en cicles estacionals i de pluges, extinció 
massiva d’espècies i el desplaçament de comunitats humanes senceres a causa 
d’aquest canvi en la nostra realitat. 
 
Atès que el proper dia 27 de setembre tindrà lloc la Vaga Mundial contra el canvi 
climàtic, amb el suport de més de 300 organitzacions que han firmat el manifest en 
defensa d’un planeta viu i amb futur.  
 
Atès que els convocants de la vaga Mundial contra el Canvi Climàtic demanen que es 
declari  de manera immediata l’emergència  climàtica i la posa en marxa de propostes 
concretes per reduir ràpidament a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Atès la Generalitat de Catalunya ha aprovat  la Llei Contra el Canvi climàtic i   
l’Estratègia Catalana d’Adaptació del canvi climàtic que cal continuar desplegant per 
complir els acords internacionals . 
 
Atès que cal avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la 
minimització i transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les 
energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua, indústria 
neta, un model de mobilitat sostenible, la conservació del territori i un nou model 
urbanístic basat en criteris ambientals i socials. 
 
Atès  que els Ajuntaments han de jugar un paper clau en la lluita contra el canvi 
climàtic i en promoure un canvi ecològic. 
 
Atès que l’Hospitalet de Llobregat no té un Pla municipal específic que contribueixi a 
l’augment del coneixement respecte als efectes que està produint i que produirà en el 
futur pròxim el canvi climàtic a la nostre ciutat, considerem necessari desenvolupar-ne 
un. 
 
Atès que cal un pla local d’accions i politiques locals que serveixin per lluitar contra el 
canvi climàtic i fer possible una ciutat sostenible i verda. 
 
Atès que aquest pla ha de ser fruit del treball i de l’ampli consens de la societat civil i 
les administracions públiques. 
 
Per tot el que s’ha exposat el Ple, a proposta dels grups polítics municipals PSC, ERC 
i LHECP-ECG, acorda: 
 



 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de L’Hospitalet es compromet a donar suport a la vaga contra 

el canvi climàtic, convocada per “Juventud por el Clima”, “2020 Rebelión por el Clima”, 

“Alianza por el Clima” y “Emergencia Climática Ya”, entre altres col·lectius, que tenen 

com a objectiu la reducció a zero de les emissions netes de gasos d’efecte 

d’hivernacle.  

 

SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet es compromet a desenvolupar de forma 

transversal en totes les seves polítiques els Objectius per al Desenvolupament 

Sostenible (ODS 2030), per seguir avançant cap a una ciutat més sostenible així com 

en el marc del European Green Deal.  

 

TERCER.- Donat que L’Ajuntament de L’Hospitalet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
han elaborat un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de L’Hospitalet, el govern municipal 
es compromet -abans d'aprovar-lo formalment a l'òrgan municipal corresponent- a obrir 
un procés d'informació i participació ciutadana a través de la constitució d'una Taula de 
treball formada per entitats ecologistes, veïnals, socials, forces polítiques, 
administracions i experts, amb l’objectiu d’enriquir i consensuar aquest Pla transversal, 
divulgar i proposar accions, així com avaluar la seva implementació al llarg del temps. 
La Taula es constituirà durant la segona quinzena d'octubre.  

 

QUART.- Aquesta taula tindrà, entre les seves tasques, la redacció de la Declaració 

d’Emergència Climàtica per l’1 de gener de 2020.  

 

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de a preparar la II Cimera Catalana del 

Canvi Climàtic, a la que estaran convidats a participar tots els sector ambientals, 

econòmics, polítics i acadèmics, a fi i efecte d’acordar un full de ruta, coordinat amb 

l’Estat i la Unió Europea, a curt i mitjà termini, per tal d’afrontar les polítiques de 

mitigació i adaptació als fenòmens del canvi climàtic i que afectaria a Catalunya, tal 

com ja ens indica el tercer informe de canvi climàtic de Catalunya.  

 

SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat  a seguir i accelerar el desplegament de la 

Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic.  

 

SETÈ.- Instar a l’equip de govern municipal a estudiar la possibilitat de crear una 

Oficina de Canvi Climàtic amb la finalitat de coordinar la implementació i el seguiment 

de les polítiques en aquest àmbit. 

 

VUITÈ.- Instar al Govern d’España a establir els compromisos polítics, normatius i 

dotar dels recursos necessaris per garantir la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, 



 

 

per arribar al balanç net zero no més tard del 2040 i, a ser possible, abans del 2035, 

així com detenir la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única 

resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.  

 

NOVÈ.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, 

l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, els Grups 

Polítics del Parlament de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona, la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i les Associacions de 

Veïns, els sindicats, les entitats ecologistes de la ciutat, així com als convocants de la 

vaga mundial pel clima del 27 de setembre.  

 

 

 

 

 

 


