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Marta Vila i Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 26 de juliol de 2018
(PLE2018000011), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
6.1.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA "COSTA BRAVA" COM A REERVA
DE LA BIOSFERA (X2018020603)
«La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els agents del
territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa Brava com a
Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors naturals
de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible per:


Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la conservació
del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i de la biodiversitat.



Fomentar l’equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cultural i
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de qualitat.



Construir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, observació
permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi d’informació en relació amb
qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del desenvolupament
sostenible.



Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del concepte
d’Ecoregió.

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli suport social
i institucional que integri tots els sectors de les administracions públiques, i d’una àmplia
representació de col·lectius socials implicats directament en la gestió d’aquest important
espai litoral i marí.
El Ple municipal acorda:
Primer. Donar el suport del Ple municipal de Sant Feliu de Guíxols a la candidatura Costa
Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
Segon. Fer constar l’interès de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en treballar d’acord
amb els principis de sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la
Reserva de Biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.
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Tercer. Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.»
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El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 3 d´agost de 2018
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