ACTA

NÚM. 3/2013

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 19 DE SETEMBRE DE 2013

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 19 de setembre 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
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Sra. Carolina Otero Martínez. Ambientòloga
Sr. Jaume Farré Estela. Grup Municipal CiU
Sr. José Ángel Arnal. CCOO
Sr. Ignacio Flórez Barrón. FAVCO
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sra. Gemma Gallofré Sanahuja. Associació de comerciants
Altres assistents
Sr. Antonio Méndez. Siemens
Sr. Albert Torras. AMB
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal
Sr. Marc Tauste Fortuny. Confederació d’Empresaris
Sr. Rafael Hernández Diaz. WTC
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana
Sra. Marta Jofra. Consultora d’ENT
La Sra. Teresa López de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va excusar l’assistència i informà que
hi assistiria el Sr. Albert Torras.

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 (16 de maig de 2013)
No es fa cap observació al respecte.

2- Pla local de prevenció de residus municipals de Cornellà de Llobregat
En Manuel informa que la definició del Pla de Prevenció de Residus que es presenta i del qual es
va enviar còpia extensa uns dies abans, està oberta a la participació dels assistents i de la
ciutadania. Aquest procés de participació que ara comença s’ampliarà a través del web municipal
per poder recollir suggeriments de tota la ciutadania.
S’informa que la previsió actual és d’aprovar el Pla de Prevenció de Residus al Ple Municipal de
Novembre.
La Virgínia reitera la modificabilitat del document enviat anteriorment a aquest plenari i a
continuació presenta a la Marta Jofra, consultora de l’empresa ENT que ha col·laborat en la
redacció d’aquest Pla i que a continuació farà una síntesi del Pla de Prevenció de Residus. També
proposa que posteriorment a la seva intervenció, es treballi el document del Pla de Prevenció de
Residus en petits grups.
Na Marta explica que el Pla persegueix portar a terme accions per reduir la generació de residus,
els impactes ambientals derivats dels residus o la reducció de substàncies perilloses de què els
composen.
Avança que la prevenció de residus no es relaciona directament amb el sistema de recollida
selectiva el qual, freqüentment, és objecte de les queixes i comentaris veïnals.
S’explica que a Cornellà es genera una bona ràtio de kg de residus produïts per habitant i dia,
concretament 1,05 kg, una de les dades més baixes de tota la comarca del Baix Llobregat i molt
per sota de la mitjana catalana. Concretament, a Cornellà de Llobregat es van produir prop de
33.000 tones de residus durant l’any 2012 i la despesa per la seva recollida i transports a plantes
metropolitanes és de 2.800.000 € anuals que correspon a 32 € per habitant i any.
Es recorda que a Cornellà des de fa alguns anys ja s’han anat fent algunes actuacions per reduir
la producció de residus com accions de compra verda municipal, ambientalització de festes
populars, lliurament de bosses reutilitzables, accions de prevenció en la ludoteca municipal,
mercats d’intercanvi, punts d’intercanvi de llibres, tallers de bolquers reutilitzables, promoció
d’embolcalls reutilitzables, participació en el projecte metropolità “Millor que nou”,
l’autocompostatge domèstic, projecte d’aprofitament d’excedents alimentaris... Totes aquestes
accions poden explicar, en part, que a Cornellà es produeixin pocs residus per càpita.
Amb el Pla de Prevenció de Residus, l’ajuntament de Cornellà de Llobregat va més enllà de les
accions abans esmentades ja que ordena les accions actuals, proposa accions noves i quantifica
tant els residus evitats con les despeses associades. A continuació es detallen algunes de les
accions que s’han proposat per categories:
-

Residus orgànics: aprofitament de compost en jardins municipals, lliurament de
compostadors (especialment vermicompostadores), aprofitament d’excedents alimentaris
de botigues amb fins benèfics, aprofitament de les restes d’esporga (mulching)

-

Envasos: utilització de vaixella reutilitzable en festes, ús d’envasos reutilitzables en
màquines de vending, utilització de gots reutilitzables en edificis municipals

-

Paper: minimització de residus en la publicitat no desitjada i la premsa gratuïta, reutilització
de llibres de text i lectura

-

Voluminosos: reutilització de productes (per ex. a la deixalleria), fomentar que es retornin
aparells elèctrics i electrònics usats a les botigues

-

Bolquers: fomentar l’ús de bolquers reutilitzats subvencionant-los

-

General: estudiar la implantació d’una taxa per la recollida de residus domiciliaris
(pagament en funció dels residus generats), fer accions a través d’una xarxa de comerços,
premis a iniciatives reductores de residus, promoció del consum de béns no materials

Amb les totes accions proposades inicialment en el Pla de Prevenció de Residus es podria arribar
a reduir 1.400 tones, és a dir 15,6 kg per persona i any.

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

En Jose Antonio considera que una de les explicacions de l’actual baixa producció de
residus és la gran quantitat de persones que recullen coses en contenidors com
voluminosos, cartrons... En aquest sentit l’Ignacio considera que aquestes persones
són autèntiques recicladores.

-

L’Ignacio opina que el comportament de tots ciutadans i ciutadanes respecte els
residus és força millorable. Considera que s’han de fer accions per reduir la producció
de residus però també hem de fer accions de sensibilització envers tota la població i
que uns dels aspectes que s’ha de transmetre amb més vehemència són les
conseqüències negatives de la gestió incorrecta dels residus

-

En José recorda que en Cadaqués s’està duent a terme una prova del Sistema de
Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos i proposa de fer una acció similar en
edificis municipals. En aquest sentit, la Marta observa que el Pla de Prevenció de
Residus és municipal i que el SDDR queda, en principi, fora d’aquest àmbit ja que
s’ha de comptar, entre d’altres, amb les comercialitzadores i els productors d’envasos.

-

L’Alber recorda les experiències en altres països europeus de màquines
automàtiques que retornen diners a canvi d’envasos

-

En Manuel informa que ja estem en un procés avançat de la implantació de la
utilització d’una vaixella reutilitzable a les festes populars i recorda que el sistema
SDDR no és nou ja que era el sistema imperant en la nostra societat fa unes
dècades, com per exemple, en les campanes de recollida d’ampolles de cava

-

La Carolina planteja si és adequat associar prevenció de residus i taxa de residus

-

En Jaume opina que és just pagar per la quantitat produïda respecte als residus
comercials i veu molt positiu lliurar premis a bones iniciatives en prevenció de residus.
Al mateix temps considera que encara que es manté força incivisme entre la població,
la ciutat està més neta que en èpoques anteriors

-

Respecte a aquestes consideracions, en Manuel considera preferible comunicar i
incentivar que no pas sancionar ja que actualment gairebé tot el comerç està passant
per moments econòmics difícils i que també ens podríem plantejar la creació d’una
taxa a la ciutadania però, de forma anàloga, la conjuntura actual no ho facilita

-

En Jose Antonio proposa promoure més intensament l’ús de la targeta que
comptabilitza els usos de les deixalleries i proporciona descompte en la taxa
metropolitana de residus. Al mateix temps també considera que les persones que fan
la neteja viària podríem recollir de forma més selectivament els residus que es troben
al carrer

-

En resposta a això, en Manuel, recorda que la base del sistema actual de gestió de
residus és la selecció en origen per part de tota la ciutadania faci bé i un bon ús dels
contenidors sense que es deixin residus a l’entorn d’aquests. Recorda també que la
Guàrdia Urbana ha fet un treball sancionador inten respecte a les persones que han
fet servir les papereres de contenidors i finalment considera que l’ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en aquests moments, no pot dedicar més recursos a la
recollida de residus tal com està passant respecte a altres àrees o serveis municipals

-

L’Antonio proposa que les begudes en màquines de vending amb envàs retornable es
venguin a preus més baixos o la possibilitat de portar un got personal per l’ús
d’aquestes begudes. També informa que algunes indústries com Siemens,
comparteixen un banc de recursos on s’incorporen residus sense manipular i que
altres persones o entitats poden fer servir com a matèria primera

-

El Jose Antonio proposa que en el mateix moment que es faci l’esporga de l’arbrat de
la ciutat, es triturin les restes vegetals i així facilitar la seva gestió i futura reutilització.
També considera que s’han de fomentar les visites a les instal·lacions metropolitanes
de tractament de residus

-

L’Albert proposa que s’estudiï la implantació d’un servei de trituració de restes
vegetals per a veïns i veïnes

-

La Marta valora que la trituració de les restes vegetals i la seva posterior reutilització
és una de les mesures més eficients que es plantegen en el Pla de Prevenció de
Residus

-

En Rafael informa que en el World Trade Center hi ha un seguiment i control força
estricte i fluid de la recollida selectiva de residus i considera que està augmentant la
consciència ambiental entre el personal de vigilància. La Virgínia l’anima a portar a
terme també iniciatives envers la prevenció de residus

-

L’Ignacio considera que és més fàcil portar un control de la gestió de residus en
industries que entre la ciutadania

-

L’Albert proposa que en la Deixalleria es potenciï la reutilització de materials. En
Manuel respon que és una proposta interessant i que l’ajuntament s’ha plantejat
sobretot per a persones amb dificultats econòmiques però que presenta dificultats
tècniques en la seva implantació i en la seva gestió.

3- Informació general
En David informa dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que són els
següents:
-

14 de setembre. Visita guiada al riu Llobregat, observació d’aus i explicacions de
l’hàbitat natural

-

15 de setembre. Pedalada familiar. Recorregut fins a la platja d’El Prat de Llobregat

-

Del 23 al 27 de setembre. Punt informatiu sobre mobilitat sostenible. Es podrà trobar
informació sobre mobilitat en bicicleta i transports sostenibles. De 9 a 14h davant el
Centre Cultural García Nieto

-

26 de setembre. Passejada de la gent gran. Recorregut urbà per Cornellà tot
passant per punts d’interès ambiental, cultural o patrimonial

-

26 de setembre. Presentació de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Cornellà
de Llobregat. A les 19h al Castell de Cornellà

-

28 de setembre. Taller “Aprèn a anar en bicicleta. De 10:30 a 12:30h al Parc Ciclista
del Llobregat.

-

29 de setembre. Pedalada comarcal. Passejada urbana en bicicleta per 7 municipis
del Baix Llobregat.

-

Del 16 de setembre al 18 de desembre. Passos a mils. Rutes amb monitor amb
l’objectiu de quantes més passes es facin millor!. Activitats organitzades pel
departament d’Esports municipal

A més a més, durant el mes d’octubre el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat organitza
les següents activitats:
- 2 d’octubre. Visita a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià.
Visita guiada que permetrà veure el procés de recuperació de materials reciclables
de la fracció resta i la incineració dels materials no aprofitables. Aquesta activitat
s’emmarca en el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
- 12 d’octubre. Mercat d’intercanvi i de segona mà. A la Plaça de Sant Ildefons de 10
a 14h
- Del 30 de setembre al 31 d’octubre. Exposició dels premis Disseny pel reciclatge
2011. Al Parc Esportiu Llobregat.

Es lliura document amb la informació anterior i altres detalls de totes aquestes activitats.

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

L’Albert considera que el lliurament de bosses de ràfia de colors per fer la recollida
selectiva entre la ciutadania ha estat un èxit i que, malgrat han passat anys des del
seu repartiment, encara s’utilitzen freqüentment

-

El Manuel observa que actualment es lliuren moltes menys bosses de plàstic a
establiments comercials

-

L’Ignacio considera que el paviment sota el viaducte de la Renfe que s’està aixecant
per fer de nou es relativament nou i que la zona pavimentada entre l’avinguda
Salvador Allende i el carrer Bellaterra té massa espai de pavimentació dur. En
Manuel, observa que aquesta qüestió sobrepassa l’àmbit d’aquest Consell i l’emplaça
a parlar-ho en altres fòrums

-

L’Antonio en congratula de la rapidesa en la resposta de l’Administració arrel de
sol·licitud d’eliminació d’un compressor sorollós utilitzat en les obres del metro durant
el mes d’agost, així com del tancament d’uns quadres de llum que podrien suposar
perill a la població. Per contra, considera que al Parc de Can Mercader es rega amb
massa aigua que produeix bassals diaris i de la presència d’un forn sorollós en el
carrer Jacint Verdaguer

Finalitza la sessió a les 20,15 h.

El secretari

