
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLET DEL VALLÈS, DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA INSTITUCIÓ 

“DEFENSOR O DEFENSORA A DE LES GENERACIONS FUTURES” 

Existeixen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que 
defensen a les generacions futures davant l’acció de la humanitat del present.  

L’informe Brundtland “El Nostre Futur Comú”, de l'any 1987, assenyala que 
“hem agafat en préstec capital del medi ambient de les generacions 
futures”.  

El principi 3 de la Declaració de Rio 1992 declara que “el dret al 
desenvolupament ha d’exercir-se de forma que respongui equitativament a 
les necessitats de desenvolupament i ambientals de les generacions presents 
i futures”.  

La "Declaració sobre Responsabilitat de les Generacions Presents vers les 
Generacions Futures" formulada per la UNESCO l’any 1997 convida 
formalment les institucions públiques a preparar-se de manera resolutiva per 
salvaguardar les necessitats i els interessos de les generacions futures amb 
esperit de solidaritat.  

L’imperatiu moral que exigeix que es formulin, per les generacions actuals, 
unes directrius sobre un tipus de comportament que tingui en consideració 
l'esdevenir, ja s’està posant en pràctica mitjançant institucions a diferents 
països .  

No en va, a Suècia, (Instrument del Govern de 1974) i Finlàndia (Llei 
Constitucional del 17 de juliol de 1919, Llei Orgànica del Parlament de 13 
de gener de 1928 i Reglament de Servei de Ombudsman, aprovat pel 
Parlament de Hèlsinki el 10 de gener de 1920), crea figures de protecció 
ambiental amb base a la protecció de les generacions futures.  

També Hongria institueix el Comissionat Parlamentari per les Generacions 
Futures, Bèlgica la Fundació per les Generacions Futures, Alemanya la 
Fundació pels Drets de les Generacions Futures, Israel la Comissió per les 
Futures Generacions o al Regne Unit s’ha proposat una tercera Cambra 
Parlamentària denominada Cambra dels Guardians del Futur (juntament a la 
Cambra dels Lords i la dels Comuns), per vetllar pels recursos de les properes 
generacions.  

Tenint present que a la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra 
han expressat la seva voluntat de “preservar a les generacions venidores ”  

 



 

 

així com els valors i principis que consagra la Declaració Universal dels 
Drets Humans.  

Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, i del Pacte Internacional de Drets Cívics i 
Polítics, aprovats el 16 de desembre de 1966, i també les de la Convenció 
sobre els Drets de la Infància, aprovada el 20 de novembre de 1989.  

Preocupats per la sort de les generacions futures davant els desafiaments 
vitals que planteja aquest mil· lenni i conscients que en aquesta etapa de la 
història perilla la perpetuació de la mateixa humanitat i el seu medi ambient.  

Afirmant la necessitat d’establir nous vincles equitatius i globals de 
cooperació i solidaritat entre les generacions i de promoure la solidaritat 
entre generacions en el marc de la continuïtat de la humanitat, amb l’afany 
de preservar el nostre entorn, en benefici de les generacions futures.  

Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions amb les futures 
ja s’han mencionat en diferents instruments jurídics com la Convenció per la 
Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i  Natural, aprovada per la 
Conferència General de la UNESCO el 16 de novembre de 1972, el Conveni 
sobre la Diversitat Biològica aprovat a Rio de Janeiro el 5 de juny de 1992, 
la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i Desenvolupament aprovada 
per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el Programa d’Acció 
de Viena aprovades per la Conferència Mundial dels Drets Humans el 25 de 
juny de 1993, i les resolucions de la Assemblea General de les Nacions 
Unides sobre la protecció del clima mundial per les generacions presents i 
futures aprovades des de 1990.  

Reconeixent que la tasca de garantir la protecció de les generacions futures, 
en especial mitjançant l’educació, constitueix una part important de la missió 
ètica fonamental de les institucions públiques.  

Advertint que el destí de les generacions esdevenidores depèn de les 
decisions i mesures que es prenguin avui, que els problemes actuals s’han de 
resoldre per interès de les generacions presents i futures, i que la pobresa 
extrema, el subdesenvolupament, l’exclusió i la discriminació representen 
un perill per les generacions presents i donen lloc a conseqüències nefastes 
per les futures, convidant a les institucions públiques a preparar-se per 
salvaguardar des d’ara les necessitats i els interessos de les generacions 
esdevenidores amb un esperit de solidaritat, essent conscients de la incertesa 
actual en el panorama internacional en relació a l’adaptació al canvi 
climàtic .  



 

 

El  grup de MOLLET EN COMÚ proposa al ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Proposar a Nacions Unides, com organisme representant dels 
pobles de la Terra, la creació de la Institució “Defensor o Defensora de les 
Generacions Futures”.  

Segon.- Proposar al Parlament Europeu, com representant de la sobirania 
popular dels pobles d’Europa, la creació de la Institució “Defensor o 
Defensora de les Generacions Futures”.  

Tercer.- Proposar al Congres dels Diputats, com representant de la sobirania 
popular de l’Estat, la creació de la Institució “Defensor o Defensora de les 
Generacions Futures”.  

Quart.- Proposar al Parlament de Catalunya, com representant de la 
sobirania popular del poble català, la creació de la Institució “Defensor o 
Defensora de les Generacions Futures”.  

Cinquè.- Fer arribar els presents acords als màxims representants de les 
Nacions Unides, del Parlament Europeu, del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya, així com a la Fundación Savia, com a impulsors de 
la iniciativa.  

  

 

 

 

Mollet del Vallès, 12 de Abril de 2022 


