ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 3 DE MAIG DE 2018

NÚM. 1/2018

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dijous 3 de maig de 2018, es
reuneixen al Castell de Cornellà, situat a la cruïlla dels carrers de Jacint Verdaguer i de
Menéndez y Pelayo de Cornellà de Llobregat, 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 de Territori i Sostenibilitat
Secretari
Sr. David Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals
Sra. Mireya Plaza Plaza. Tècnica de medi ambient
Sr. Jordi Portet Fontseré. Ciclista
Sr. Juan Oliva. Grup Municipal PSC
Sr. Joaquim Sopena Lizcano. Grup municipal CEC – CPC
Sr. Pere Millán Rodríguez. Grup municipal Ciutadans
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC-AM
Sra. Dolors Campos Rodríguez. Cornellà Compra a Casa
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sr. Fernando Martín. FAVCO
Sra. Anna Masqué. Siemens
Sra. Teresa López González. AMB
Sr. Leo Baquedano López. Miranatura
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell (15 de novembre de 2017)
No es fa cap aportació al respecte.

2- Dades ambientals 2017
Es projecta presentació que recull tots els punts que s’expliquen a continuació.
La Sra. Plaza passa a explicar les dades ambientals corresponen als residus:
- Els últims anys, encara que la quantitat de residus per habitant i dia es manté constant, hi
ha hagut una regressió preocupant del percentatge de recollida selectiva municipal
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La quantitat dels articles lliurats a l’Espai Re-utilitza de la Deixalleria s’ha elevat
sensiblement
Som un municipi amb un alt nombre de compostadors domèstics
S’ha augmentat la quantitat de residus previnguts als mercats d’intercanvi i 2a mà
Encara que es recull molta quantitat d’oli de fregir usat amb el sistema Oliklak (4.756kg),
portem uns anys que baixa lleugerament la quantitat recollida
S’explica la campanya de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics a tots comerços que en
venen

El Sr. Calabuig explica les dades ambientals respecte a l’energia
- Els indicadors generals de consum municipal tenen una tendència positiva ja que els
últims anys s’han anat reduint malgrat s’han augmentat alguns serveis municipals
- El cosum domèstic també té una tendència possitiva ja que no parar de disminuir des del
2010
- S’expliquen totes les dades del 2017 de l’Oficina d’Eficiència Energètica, Són dades molt
positives tot tenint en compte que és el primer any complert d’aquest servei
- S’expliquen els resultats de la campanya d’estalvi energètic en 20 comerços de la nostra
ciutat. S’ha lliurat un informe complert de diagnosi i propostes a cada establiment
La Sra. Plaza explica les dades ambientals respecte a l’educació ambiental
- Es donen les dades de les propostes educatives tot ressaltant que es fan a tots els nivells
educatius i en diferents àmbits, concretament en l’últim curs s’han afegit propostes de
transports públics i s’han renovat els materials educatius de la visita al riu
- Es destaca que la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat facilita el treball coordinat amb tots
els centres. La xarxa la formen 5 escoles bressol, 3 instituts i 9 escoles de primària. S’han
fet 2 cursos i la Festa del Riu com a acte conjunt
- S’han lliurat nous distintius de la Xarxa i s’han instal·lat en l’entrada dels centres
- Respecte a l’educació ambiental en l’àmbit de la ciutadania es destaca l’important
augment d’usuaris de la Jugatecambiental dels parcs de Can Mercader i Canal de la
Infanta i s’especifiquen totes les activitats importants com, per exemple, la Setmana de la
Natura (primer cop que es celebra) i la innovadora Gimcana que es va fer a la Setmana de
la Mobilitat
El Sr. Calabuig acaba d’explicar aquest punt:
- S’explica que durant l’any 2017 es va fer un augment important de la quantitat de caixes
niu instal·lades en el municipi i de diferents espècies. Algunes caixes niu s’han instal·lat a
través de projectes de centres educatius
- Es detallen totes les parcel·les dels horts municipals i educatius de la ciutat
- Es constata que el consum d’aigua domèstic es manté constant i molt per sota dels
mitjans metropolità i català
- S’expliquen les dades de les inspeccions i actuacions de prevenció en festes per minvar la
contaminació acústica de la nostra ciutat tot ressaltant que a Guàrdia Urbana hi ha un gran
equip humà que les estan duent a terme
El Sr. Doñate considera que en el Cornellà Informa hauria de tenir un apartat específic que es
tracti residus, de la seva problemàtica i propostes de millora per aconseguir major implicació
ciutadana. També opina que l’administració ha de potenciar la selecció dels d’envasos ja que si
tothom separés no hi hauria prou amb els contenidors existents i es produirien desbordaments.
El Sr. Alvear coincideix que el butlletí municipal ha de tractar més temes ambientals com, per
exemple, la quantitat de temps que triguen els residus en degradar-se. Considera positivament la
campanya d’informació que es va fer al costat dels contenidors i que s’hauria de prendre mesures
amb les persones que no reciclen. Informa que a l’avinguda del Parc hi ha desbordaments
habituals en contenidors produïts per empreses.

2

El Sr. Ceballos valora que actualment hi ha força notícies ambientals al butlletí municipals però
s’insistirà en que s’ampliï el seu espai dedicat.
El Sr. Sopena agraeix les dades lliurades però considera que s’haurien de tenir amb anterioritat al
plenari del Consell. Constata que l’AMB ha obert una convocatòria per millorar la recollida
selectiva i pregunta si n’hi ha planificació i per les propostes de millora respecte als residus.
També considera que s’ha de seguir disminuint el consum energètic i pregunta per la procedència
de l’energia consumida.
El Sr. Doñate també considera adient accedir a la documentació del Consell abans de la seva
celebració i el Sr. Ceballos respon que així es farà en les properes reunions.
La Sra. Campos reclama que s’hauria de respectar molt més l’horari d’abocament dels residus,
que s’hauria de fomentar més que els pots amb el que es recull l’oli de fregit usat haurien de ser
més resistents per a que no siguin fàcils de trencar. Constata que la quantitat d’excedents recollits
en el Mercat Centre i ens els horts municipals pel seu aprofitament ha baixat considerablement.
El Sr. Ceballos avança que s’ampliarà el sistema de recollida d’olis a altres escoles i altres edificis
públics, respon que s’informarà dels recursos destinats per l’AMB en campanyes de foment de la
recollida selectiva de residus i recorda que ja fa molts mesos que el departament d’Esplai Públic
va fer una proposta de contractació d’energia verda per tot el consum elèctric municipal però que
l’expedient està en tramitació.

3- Projectes i actuacions 2018
La Sra. Plaza comença a explicar els projectes i actuacions que es duran a terme enguany
respecte als residus, concretament:
- Nou pla de prevenció i gestió de residus que ha de recollir totes les accions per obtenir
millors resultats en la reducció i la recollida selectiva de residus
- S’ampliarà la recollida d’olis amb envàs retornable al Centre Cívic de Sant Ildefons
- Es rehabilitarà un dels quioscos que hi ha a la via pública per fomentar la reparació i
reutilització i també la recollida de petits residus especials
- Es portarà a terme el sistema de recollida “porta a porta” de les fraccions paper, vidre i
orgànica en comerços
- Es canviaran les ubicacions (més visibles) i els horaris (més fàcils de recordar) de les
Deixalleries Mòbils
- Es farà una nova campanya de reforç de la recollida d’orgànica
El Sr. Calabuig passa a explicar l’apartat d’energia:
- En un dels propers plens es portarà la proposta d’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes
- S’instal·laran calderes de biomassa en set escoles de Cornellà
- S’instal·larà una coberta fotovoltaica en el Mercat Sant Ildefons
- S’ha instal·lat energia solar tèrmica a l’Escola Bressol La Baldufa
- S’ha posat en funcionament la cogeneració del Pavelló Sant Ildefons
- Es seguirà amb la tramitació del plec d’electricitat verda
- Es monitoritzaran els consums energètics d’alguns equipaments municipals
- Es farà el projecte d’estalvi energètic Euronet 50/50 màx a dues escoles municipals més
- S’actualitzarà l’ordenança solar tèrmica per adequar-la a la normativa vigent i regular
l’aerotèrmia
La Sra. Plaza continua als projectes relatius a l’educació i comunicació:
- Es duran a terme durant el curs escolar 2018/19 dos projectes participatius respecte al Riu
Llobregat i a la instal·lació de caixes niu als parcs de Can Cors i el Canal de la Infanta
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Es construirà un jardí papallones en el parc del Canal de la Infanta en el que col·laborarà
l’escola de primària Suris i l’esplai del barri
Es celebraran 10 anys de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat
Es construirà un jardí vertical a l’escola Martinet
Recuperarem el Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient
Tornarem a portar a terme la Setmana de la Natura amb més activitats

El Sr. Calabuig explica els projectes que tenen relació amb el medi natural i l’aigua
- Es farà seguiment de totes les caixes niu instal·lades en Cornellà
- Es portarà a terme un Hacking de rapinyaires consistent en la instal·lació d’una caixa niu i
la introducció de pollets de xoriguer per a la seva cura fins que siguin independents
- S’iniciarà un catàleg d’espècies de fauna
- Es portarà a terme la nova adjudicació de parcel·les dels horts Josep Pidelaserra Llach
- S’aprofitarà l’aigua d’un pou per al reg dels horts municipals de Can Mercader
La Sra. Vallvé explica els projectes de mobilitat per al 2018:
- Es portaran a terme diverses actuacions en l’espai urbà per millorar la mobilitat a peu i en
bicicleta (carrer de Verge de Montserrat, avinguda d’Alps, avinguda de Pau Picasso,
carretera d’El Prat, avinguda de Sant Ildefons...)
- S’ha confeccionat un pla per fer els camins escolars segurs de tots els centres que encara
no tenen i fer seguiment dels ja executats. Enguany es faran camins escolars a través d’un
projecte europeu i una altra subvenció
- Respecte a la xarxa ciclable, durant el 2018 s’implementarà el projecte de millora dels
carrils existents tot donant major protecció al ciclista
- S’ampliarà amb dues estacions més el servei de Bicibox. Es destaca que Cornellà és una
de les ciutats metropolitanes amb un dels majors nivell d’ús d’aquest servei
- S’avança que durant el 2019 s’iniciarà el servei d’un sistema similar al “bicing” però amb
75 bicicletes elèctriques
El Sr. Calabuig acaba d’explicar aquest punt amb els projectes relatius a la qualitat ambiental:
- Es recorda que es va activar la Zona de Baixes Emisions de la que formem part i que s’ha
acordat un protocol per a quan es produeixin episodis de contaminació atmosfèrica
- Es revisarà l'ordenança de sorolls i vibracions per adequar-la a la nova normativa i incloure
algunes qüestions com, per exemple, el protocol de prevenció en festes
- S’hauria de revisar el Mapa Estratègic de Sorolls
- Es portaran a terme alguns mesuraments radioelèctrics en punts sensibles
- Es portarà a terme un estudi de contaminació atmosfèrica amb un cabina cedida per la
Diputació de Barcelona a la plaça Europa durant dos mesos
El Sr. Doñate recull que hi ha hagut queixes per l’obstacle que representen les proteccions dels
parterres de la carretera d’Esplugues per als ciclistes i pregunta si es fan mesuraments
radioelèctrics de les línies elèctriques.
El Sr. Sopena planteja que la llei de Residus és exigent en els nous objectius i que la clau de la
qüestió és més la reducció en la producció que la seva gestió posterior. Proposa que s’incentivi
econòmicament les bones pràctiques com per exemple premiant als comerços que afavoreixin un
menor consum d’embalatges. Sol·licita dades d’ús del bicibox i se li informa que es comptabilitza
un sol ús la introducció i l’extracció de la bicicleta (no cada cop que s’obre la porta).
El Sr. Flórez es queixa que els carrils bici no estan connectats, no fan una veritable xarxa. Recorda
que el Parc de Can Mercader segueix descuidat i amb zones en mal estat com, per exemple,
alguns camins i parterres que s’inunden sempre que hi ha episodis de pluges.
El Sr. Alvear valora positivament els parterres d’arbustives de la carretera d’Esplugues tot
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comparant-los amb la gespa anterior i recorda que l’Associació de Veïns va organitzar una xerrada
per parlar de la contaminació radioelèctrica.
El Sr. Baquedano es queixa de l’ús excessiu de plàstics en comerços. El Sr. Ceballos estima la
queixa tot plantejant l’estudi de mesures per reduir aquest sobreús.
El Sr. Ceballos agraeix la participació i promet enviar les dades actualitzades del Bicibox i del parc
de Can Mercader.

4- Informació general
La Sra. Vallvé recorda que fa dos anys vam quedar finalistes del premi “Green Leaf” de la
Comissió Europea i explica que enguany hem tornat a quedar finalistes i que s’haurà de defensar
la nostra candidatura el 21 de juny en Nijmegen (Holanda). També informa que demà, 4 de maig,
es portarà a terme la Jornada de la Creativitat al carrer Miranda amb activitats relacionades amb la
natura i la creativitat. Així mateix s’informa que el proper 15 de maig es farà una festa als nous
espais de vianants propers a l’avinguda Baix Llobregat que s’han millorat amb activitats de
mobilitat i natura.
S’informa que al Ple de gener de 2018 es va aprovar la proposta d’un nou mètode més participatiu
per a la selecció i elecció del Síndic de Greuges que us farem arribar i s’informa que els propers
acords ambientals que es produeixin s’enviaran per correu electrònic.

5- Precs i preguntes
El Sr. Alvear valora que s’hauria de millorar alguns aspectes del manteniment de la jardineria de la
ciutat per augmentar la supervivència d’alguns exemplars d’arbres i palmeres.
El Sr. Doñate considera que al Consell de Medi Ambient ha d’estar present també el departament
d’Espai Públic.

Finalitza la sessió a les 20,30 h.

El secretari
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