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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

2909/2020

El ple

Lourdes Anglada Codina, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 16 / de setembre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció ERC i Agrupacions d’Electors de Guardiola de Berguedà, La Nou de
Berguedà i Sagàs demanat la destitució del conseller d’entorn i medi natural,
constitució comissió antiincenaradora i sol·licitar ajudes Diputació

Exposen:
Que el model estratègic de la comarca ha apostat durant anys pel desenvolupament
econòmic, social i cultural al voltant del nostre entorn natural, model que ha
aconseguit agrupar la societat civil, empresarial i política al voltant d’aquest ideari.
Que des de l’Ajuntament de Cercs s’està promovent activament la instal·lació d’una
incineradora on es pretenen cremar 330.000 tones anuals de residus industrials; una
instal·lació que va en contra del model comarcal pel qual s’ha estat lluitant durant els
últims anys, una instal·lació que posaria en risc la feina feta.
Que dita instal·lació té un impacte supramunicipal i s’ha ocultat a tots els altres
alcaldes i alcaldesses, i que al seu torn van expressar una oposició majoritària en
contra de la instal·lació en un consell d’alcaldes extraordinari.
Sol·licitem:
1. Que vista la situació anteriorment exposada es procedeixi amb la destitució del
conseller Jesús Calderer de la conselleria d’entorn i medi natural, al considerar que
una persona que promou una instal·lació que presentarà afectacions amplíssimes i
molt negatives sobre l’entorn natural, i de la salut de les persones, no pot sota cap
concepte ser al capdavant de la conselleria que
teòricament ha de vetllar per la preservació d’aquest mateix medi natural.
2. Que es constitueixi la comissió de seguiment del projecte de l’incineradora amb un
representant de cada grup polític del Consell Comarcal i representants de la
Generalitat.
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El grup d’Esquerra Republicana del Consell Comarcal del Berguedà i les
Agrupacions d’Electors de Guardiola de Berguedà, La Nou de Berguedà i Sagàs.

3. Que es demani a la Diputació de Barcelona que posin en marxa totes les
subvencions i ajudes que es van aprovar en la moció anti-incineradora de Cercs a la
mateixa DIBA i que aquest consell s’hi presenti per tal de continuar el camí cap a un
Berguedà Verd.
Berga, 8 de juliol de 2020

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. president, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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