ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMECRES 20 DE MARÇ DE 2013

NÚM. 1/2013

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 20 de març de 2013, es reuneixen
al Castell de Cornellà, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els terminis legalment establerts,
els membres integrants del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient que a continuació
es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència delegada del Sr.
Manuel Ceballos Morillo.

ASSISTENTS
Vicepresident
Sr. Manuel Ceballos Morillo. Tinent d’alcalde i regidor delegat de polítiques d’Espai Públic i Medi
Ambient
Secretari
Sr. David B. Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Jaume Farré Estela. Grup Municipal CIU
Sr. Ignacio Flórez Barrón. Grup Municipal ICV-EUiA i FAVCO
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Altres assistents
Sr. Antonio Garcia Moreno. AV La Gavarra
Sr. Antonio Méndez. Siemens
Sra. Teresa López. AMB
Sr. Jordi Portet. Esport Ciclista
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana

Des de la presidència es dóna la benvinguda als assistents i es passen a tractar els assumptes
que figuren en l’ordre del dia i que són els següents:
1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (13 de desembre de 2012)
No es fa cap observació al respecte.

2- Planificació del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat per a l’any 2013
Les actuacions més destacables del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat per la seva
importància o novetat que es portaran a terme durant l’any 2013 seran les següents, classificades
per àmbits:

ENERGIA
Euronet 50/50: com a continuació de la bona experiència anterior amb l’escola Abat Oliba en la
que es va aconseguir a través de petites accions de tota la comunitat educativa un l’estalvi
energètic quantificat aproximat de 4.000 €, s’ha tornat a portar a terme aquesta iniciativa en
l’escola Dolors Almeda. La meitat dels estalvis obtinguts retornen a l’escola en forma d’algun
projecte educatiu.
També es portarà a terme aquesta iniciativa, amb un plantejament similar, en 5 instal·lacions
municipals esportives de diferent tipologia (futbol, petanca, estadi municipal, pavelló i piscina).
Ordenança solar tèrmica: A l’any 2003 l’ajuntament de Cornellà de Llobregat aprovà l’Ordenança
Reguladora de la Incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar en els Edificis de
Cornellà. Aquesta normativa ha quedat superada en alguns aspectes per normatives superiors
(Decret d’Ecoeficiència autonòmic i Codi Tècnic d’Edificació estatal), en conseqüència aquesta
Ordenança Municipal s’ha d’actualitzar i també es considera que cal reforçar els mecanismes de
seguiment i control del funcionament d’aquestes instal·lacions.

EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ
Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat: Cornellà de Llobregat disposa una xarxa local d’escoles que
treballen diferents aspectes ambientals com, per exemple, l’estalvi energètic o els horts escolars.
Durant el 2013 es reforçarà el treball fet amb els 11 centres escolars que la configuren i es
destinaran esforços a incorporar noves escoles incloent-hi les escoles bressol, algunes de les
quals ja han mostrat interès en formar-hi part.
Programa d’entitats sostenibles: aquest serà un projecte nou adreçat a les entitats socials,
culturals... de la nostra ciutat que té com objectiu l’estructuració de l’oferta dels diferents projectes
ambientals que ja s’estan portant a terme (recollida selectiva, prevenció de residus, estalvi
d’energia, estalvi d’aigua...). A més, s’incentivarà i s’assessorarà la pressa de compromisos
ambientals en l’activitat quotidiana de les entitats.
Educar per créixer: també és un projecte nou liderat, en aquest cas, pel Departament d’Educació
però amb la implicació d’altres departaments municipals per fer un programa d’activitats integral
adreçat a la ciutadania com a educació no reglada similar al projecte Pla de l’Entorn.

RESIDUS
Préstec de vaixella reutilitzable en festes populars: S’estudiarà implantar un nou servei que
substituirà l'actual projecte d'utilització de vaixella compostable d'un sol ús a les entitats per a les
seves festes populars. L’objectiu principal d’aquest servei és la reducció de la generació de residus
en aquests actes tot promovent l'ús de material durador i, al mateix temps, millorar la recollida
selectiva que encara, avui dia, és un tema difícil d’implementació per part de les entitats.
Revisió del Pla de Previsió de Residus: durant l’any 2011 es va redactar el Pla de Prevenció de
Residus de Cornellà de Llobregat. Durant l’any 2013 es procedirà a revisar-lo, actualitzar-lo i
aprovar-lo. Aquest pla contempla diferents accions com la promoció de l’autocompostatge, la
disminució del malbaratament d’aliments o l’organització dels mercats d’intercanvi i/o reutilització.
Malbaratament d’aliments: durant el novembre de 2011 l’Ajuntament de Cornellà va posar en
marxa la campanya “Cornellà aprofita els aliments”. La campanya segueix dues línies d’actuació:

a) Les accions destinades a conscienciar la ciutadania sobre el malbaratament d’aliments a
la llar i ajudar a prevenir-lo mitjançant bones pràctiques a través del web municipal, tallers
participatius o el concurs de receptes de cuina d’aprofitament
b) Les actuacions adreçades a canalitzar les donacions d’aliments que no s’han venut al
Mercat Centre i altres comerços de Cornellà cap la Botiga Solidària per ser distribuïts entre
persones amb dificultats econòmiques. Aquesta línia es va iniciar al juny de 2012
En aquesta iniciativa hi han estat implicats diversos departaments de l’Ajuntament, el Banc
d’Aliments de Barcelona, l’Associació Botiga Solidària i persones voluntàries anònimes.
Fins al moment, s’han recollit i lliurat més de 500 kg d’aliments frescos, que d’altra manera
haurien esdevingut residus.
El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat coordina i tutela el protocol del transport i
emmagatzematge d’aquests productes. Aquesta actuació és una prova pilot replicable a
altres mercats o altres superfícies comercials del municipi.
Actualment, s’està treballant amb l’AMB per estudiar la possible existència de més
excedents alimentaris en la nostra ciutat i la seva possible canalització.
S’observa que ja n’hi ha alguns grans comerços que donen els seus excedents al Banc
d’Aliments. S’està intentant que aquests excedents es canalitzin a través de la Botiga
Solidària.
Campanya pel foment de la recollida selectiva: L’Àrea Metropolitana durà a terme una campanya
conjunta amb els fons d’Ecoembes i Ecovidrio pels 36 municipis de cara als mesos d’octubrenovembre. Es reforçaran els missatges per millorar la bona separació dels residus en origen. Es
centraran els esforços, sobretot, envers els comerços de la ciutat.

COMPRA VERDA
Acord sobre l’ús municipal exclusiu de fusta certificada: es proposarà l’aprovació d’un acord per a
que tota la fusta que adquireixi l’ajuntament de Cornellà de Llobregat sigui fusta que disposi d’una
certificació que garanteixi que el seu origen hagi estat d’un bosc de gestió sostenible i no de
boscos primaris o protegits.

URBANISME I MOBILITAT
Pla de Mobilitat Urbana: Aquest tema s’ha anat tractant en els últims plenaris del Consell,
Respecte a l’últim Consell no hi ha hagut novetats. S’espera aprovar-ho en un plenari de
l’ajuntament de l’any 2013.
Carrils bici: es mantindrà l’objectiu de promoure la construcció d’una xarxa bàsica de carrils segurs
per a bicicletes millorant els actuals trams força inconnexes i amb algunes deficiències tot
construint nous trams que connectin els actuals carrils existents i els de les poblacions veïnes.

MEDI NATURAL
Horts escolars: es seguirà amb el programa de construcció d’horts en tots els centres escolars
públics de Cornellà.
Festa del riu: estem preparant una activitat festiva però també educativa per al cap de setmana del
25 i 26 de maig (la data encara no és definitiva).

L’objectiu és portar 300 persones per fer diferents activitats vinculades al medi com, per exemple,
la neteja de residus, un taller de caixes niu, l’observació d’aus i altres éssers, un safari fotogràfic
de fauna i flora o una plantada d’arbres. El format seria el de Gimcana no competitiva.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Actualització Mapa de Capacitat Acústica (MCA): durant l’any 2013 es portarà a terme l’aprovació
del nou MCA per adaptar-lo a la nova normativa. A més s’estudiarà la implantació d’una ordenança
municipal i s’actualitzarà el Mapa Estratègic Acústic de l’Aglomeració Baix Llobregat I de la que
forma part Cornellà de Llobregat.

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

En Jaume valora molt positivament el projecte de malbaratament, considera que s’ha
de divulgar i incentivar més

-

L’Antonio Alvear informa que, arrel de la seva participació en el projecte de
malbaratament, s’ha de tenir molta cura per a que el repartiment s’adeqüi a les
diferents cultures i nacionalitats

-

En Jordi pregunta si les botigues ho donen gratuïtament, se li respon afirmativament

-

L’Ignacio comenta que també hi ha molts particulars que donen aliments en diverses
campanyes que es fan al carrer prop de botigues o altres activitats

-

En Jaume pregunta si es fan visites als horts municipals, es respon que és una de les
activitats que s’ofereixen dintre del programa de Propostes Educatives als centres
escolars de Cornellà i que consisteix en dues visites, en la primera cada alumne
planta una hortalissa i en la segona la cull

-

L’Antonio Alvear valora molt positivament el projecte d’horts escolars

-

La Teresa constata que un grup de treball de la Diputació de Barcelona està enllestint
un model d’Ordenança Municipal de Soroll que es podria aplicar a Cornellà de
Llobregat

3- Activitats ambientals programades
Passejades familiars en bici: són passejades per camins exclusius (gairebé tots), adreçats a
públics familiars majors de 10 anys ja que són distàncies curtes sense masses pendents. Estan
organitzades per l’Esport Ciclista Cornellà i tindran lloc un diumenge de 7 mesos diferents de
2013. Es lliura un fullet amb tota la informació al respecte. A les persones que hi hagin assistit a,
com a mínim, 4 pedalades se’l lliurarà un petit obsequi.
Campanya per promoure l’ús del Bicibox: S’està portant a terme una actuació de difusió d’aquest
sistema segur d’aparcament de bicicletes que consisteix en la instal·lació d’un punt informatiu en
tres llocs de la ciutat (Centre Cultural Garcia Nieto, del 4 al 8 de març; Metro Sant Ildefons, de l’11
al 15 de març i Plaça de l’Estació,del 18 al 22 de març) mitjançant una carpa on els ciclistes poden
recollir tota la informació del d’aquest servei Bicibox. S’ofereix també la possibilitat de donar-s’hi
d’alta. Horari de 16 a 20 h.
També es farà, al mateix temps un taller bàsic de reparació de bicicletes on els ciclistes poden
passar per fer petites reparacions o la diagnosi de la seva bicicleta.
S’ha ampliat el número d’estacions: a partir de finals de febrer es va incorporar una estació a
l’entrada del World Trade Center (carrer Sant Ferran a l’alçada de la plaça Almeda la Vella). S’ha

passat a tenir 12 estacions i 154 places. La del WTC té 14 places i l’estació de Sant Ildefons s’ha
col·locat en un lloc més visible (a la mateixa sortida del metro al costat de la plaça Remedios
Amaya) i ha passat a tenir 7 places.
Visites guiades al riu: Una activitat clàssica que consisteix en l’explicació de l’entorn, ocells, però
també flora, insectes, papallones, amfibis... Al final de la visita i si les circumstàncies
meteorològiques ho permetés es faria l’anellament i alliberament de les aus capturades. Es lliura
un fullet amb tota la informació al respecte. Enguany s’ha afegit una visita el dissabte 12 de maig
dintre del programa metropolità “Descobreix la natura que ens envolta”.
Repartiment de compostadors als ciutadans de Cornellà: Durant l’any 2013 mantindrem el
programa d’autocompostatge que estem duent des de novembre de 2008 i que ofereix
gratuïtament a la ciutadania de la nostra ciutat, la formació el lliurament dels materials gratuïts i el
seguiment indefinit. Actualment ja n’hi ha més de 400 compostadors domèstics. El passat
novembre es van lliurar 60 compostadors, al gener d’enguany 6 compostadors i actualment hi ha
una llista d’espera de 10 persones. El passat dissabte 17 es va fer un taller de compostatge
domèstic al Parc de Can Mercader organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
La Hora del Planeta 2013: És una campanya mundial organitzada per l’organització no
gubernamental WWF que tindrà lloc el proper dissabte 23 de març de 20:30 a 21:30 h en la que es
mobilitzen administracions, empreses, centres educatius i ciutadans en la lluita contra el canvi
climàtic a través d’un acte simbòlic d’apagar la llum. L’any passat va mobilitzar a més de 7.000
ciutats de 152 països i en España més de 250 municipis. Es van apagar edificis emblemàtics com
La Alhambra, La Sagrada Familia, La Torre del Oro, la Puerta de Alcalá, el Coliseum o la Torre
Eiffel, entre d’altres.
Concurs de fotografia: Enguany es portarà a terme la XIII edició. Hi ha pocs canvis respecte a
l’edició del 2012. El tema escollit ha estat “Horts i compostatge”. Es poden presentar 4 fotografies
(en digital i paper) corresponent a una única categoria. El termini presentació serà fins al 24 de
maig. Els premis van de 75 a 550 € i el seu lliurament es farà el 5 de juny en la sala Raimon Llort
de la BCC tot coincidint amb la inauguració de l’exposició.
Altres activitats previstes
- Setmana de l’energia
- Setmana de la prevenció de residus
- Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
- Mercats d’intercanvi i, possiblement, també de segona mà
Aquetes activitats seran explicades en propers Consells o a través del diferents sistemes de
difusió dels que disposa el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

4- Informació general
S’informa que les dates dels Consells de l’any 2013 seran en les següents: 16 de maig, 12 de
setembre i 14 de novembre. En els tres casos seran dijous i es faran a les 19 h en el Castell de
Cornellà.
Horts Municipals: ja s’ha portat a terme el sorteig per les noves autoritzacions dels horts Josep
Pidelaserra Llach, va haver prop del doble de peticions per a les parcel·les de pensionistes (136)
que parcel·les disponibles (67).
Visita a instal·lacions metropolitanes de tractament de residus o aigua: Es faran tres visites durant
tot l’any obertes a tota la ciutadania. Es proposa en les següents dates: al voltant del 21 de maig,
24 de setembre i 26 de novembre. Es portaran a terme en horari de tarda. Algunes de les visites
que es proposem són:

- Planta integral de valorització de residus de Sant Adrià
- Depuradora de Sant Feliu
- Visita a la depuradora del Fòrum
Totes les dades concretes seran informades més endavant.
S’informa que estem estudiant el tancament del trànsit per a ús exclusiu de bicicletes en algun
espai urbà de la ciutat de forma periòdica.
Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Jordi opina que el tancament d’una zona urbana per a ús exclusiu sol ser una
proposta difícil de portar a terme ja que hi ha molts condicionants com el del trànsit
dels autobusos o les sortides dels guals que pot provocar que s’hagi de portar el
circuit a una zona industrial

-

En Segundo comparteix aquest parer, afegint que aquesta proposta obliga a un esforç
gran de senyalització i que es més fàcil tancar només un carrer o un tram de carrer
que un circuit sencer

-

En Joan proposa que temporalment es senyalitzin carrils bici previstos en el Pla
Director de la Bicicleta amb l’objectiu de potenciar l’ús de la bici i estudiar la seva
viabilitat

-

En Manuel considera que qualsevol canvi en els nostres carrers s’ha de fer amb el
consens i respecte amb els diferents modes de transports: cotxes, bicis, vianants...

-

L’Ignacio considera que tots els trams de carrils bici han de passar per zones amb
equipaments o centres urbans transitats amb l’objectiu que aquests carrils s’utilitzin el
màxim possible

-

En Jaume i l’Antonio Alvear comenten que les visites a instal·lacions metropolitanes
de tractament d’aigua o residus són molt interessants i que hem de potenciar que
siguin visitades pel màxim de persones

5- Precs i preguntes
Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

L’Ignacio observa que encara costa molt que la gent faci recollida selectiva, també diu
que a un comerç concret al qual se li va suggerir que millorés la seva recollida, ho va
fer. A col·lació d’això, en Manuel explica que estem estudiant alguna acció a fer per
millorar la recollida selectiva als comerços de la ciutat

-

L’Antonio Alvear considera que s’haurien de posar sancions a les persones o
activitats que no facin bé la recollida selectiva

-

En Joan comenta que fa temps presentà un projecte de carril bici a l’avinguda
Salvador Allende

-

L’Antonio Alvear proposa, amb l’objectiu de no malbaratar recursos, que no es rasuri
tant com s’està fent actualment les zones verdes ja que no és necessari. Per contra,
considera que hi ha algunes zones de la ciutat amb les herbes molt altes que poden
suposar un perill d’incendi

-

El Segundo explica que, per evitar aquest perill, es faran algunes cremes controlades
prop de la via del tren

-

La Teresa proposa que es promogui també l’anar a peu com, per exemple, a través
de l’aprovació de la Carta Internacional del Caminar

-

En Joan proposa que s’estengui l’experiència dels camins escolars a tots els barris de
la ciutat per potenciar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat. També informa que
el projecte Educabici que s’està duent a terme en l’escola Suris, projecte i escola dels
quals forma part, ja s’ha aprovat un Pla d’Acció i s’ha habilitat un espai tancat per a
bicicletes en el que hi ha una alta ocupació

-

L’Antonio Alvear observa que falten les barres separadores de l’espai per a
voluminosos en un punt d’aportació de residus prop de l’avinguda Sant Ildefons amb
el carrer Llunetes

-

Es proposa que si s’envia l’Acta del Consell abans d’enviar la convocatòria, es torni a
enviar amb l’Acta

-

L’Antonio Méndez informa que Siemens és una empresa certificada amb l’EMAS des
de fa 13 anys ininterrompudament. En tot el complex hi ha més de 600 persones que
degut a la circulació de vehicles pesants no poden circular en bicicleta pel seu recinte
interior. Però per contra, i com una més de les mesures que implica la certificació
ambiental, s’ha proposat incentivar l’ús de la bicicleta entre els treballadors d’aquesta
empresa, per això s’ha adreçat al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i les
propostes de fer arribar un tram de carril bici pel carrer Lluis Muntadas i la instal·lació
d’una estació de Bicibox prop de l’entrada de l’empresa

-

En Joan demana que en el proper Consell s’informi de les dades actualitzades del
Bicibox. També considera que el sistema de pagament actual s’hauria de substituir
per un sistema de pagament similar al del pàrquing blau i que s’haurien de disposar
preferiblement d’estacions de 7 places ja que són més barates de mantenir

-

En Manuel respon que el disseny i la gestió del sistema Bicibox correspon a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

Finalitza la sessió a les 20,30 h.

El secretari

