Departament de Medi Ambient
Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon 934758718

ACTA

NÚM. 3/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMARTS 13 DE NOVEMBRE DE 2018

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dimarts 13 de novembre de 2018,
es reuneixen a la sala de plens de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, situat al carrer de
Jacint Verdaguer, 1 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. Antonio Salmerón Anoro. Expert naturalista
Sr. Ignacio Flórez, grup municipal IVC-EUiA-EP-E
Sr. Joaquim Sopena, grup municipal Cornellà en Comú
Sra. Silvia Carmona, grup municipal AECornellà
Sr. Pere Millán, grup municipal Ciutadans
Sr. Ángel Otero, grup municipal Ciutadans
Sr. Ignasi Doñate, grup municipal ERC
Sra. Dolors Campos, Cornellà Compra a Casa
Sr. Miguel Villalón. UGT
Sr. Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sr. Fernando Martín. FAVCO
Sra. Rosa Maria Martínez. Consell Escolar Municipal
Sr. Leo Baquedano López. Miranatura
Sra. Anna Masquè Plans. Siemens
Sr. Joan Admetlla, ciclista
Sra. Teresa López, AMB
Sr. Jordi Costa. Datambient
Sra. Patrícia Nora. Datambient

El Sr. Ceballos informa que ja no podrem fer servir la sala de Castell on habitualment fèiem els
plenaris.
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell (16 de juliol de 2018)
El Sr. Calabuig informa que a l’acta s’ha d’afegir la presència al Consell del 16 de juliol de 2018 al
Sr. Ángel Otero del grup municipal de Ciutadans.
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2- Pla de Prevenció i Gestió de Residus. Propostes i sessió de participació
El Sr. Costa passa a explicar aquest punt. Inicia l’explicació recordant que a l’anterior Consell es
van explicar els objectius que es pretén assolir amb aquest Pla que programarà actuacions des de
l’any 2019 al 2022. S’han fet 30 propostes d’actuacions per a les quals es sol·licitarà les
aportacions dels membres del Consell.
Es lliura un document a tots els assistents per poder fer una primera valoració de totes les
actuacions que estan englobades en 3 línies estratègiques. A continuació amb l’ajut d’una
presentació s’expliquen totes les actuacions, les quals s’han valorat econòmicament, s’han
programat i s’han incorporat indicadors.
El Sr. Millán pregunta si els residus industrials s’inclouen en el Pla. El Sr. Costa li respon
negativament.
El Sr. Sopena qüestiona que s’hagi de fer un estudi i no la implantació directa d’algunes de les
accions com la d’identificació de contenidors o el sistema Porta a Porta, el qual considera que
s’hauria d’ampliar la població afectada.
El Sr. Costa constata que durant l’abast temporal del Pla no es canviarà la Contracta de Residus i
que això limita els canvis que es puguin fer en la recollida de residus. També explica que el
sistema d’identificació de contenidors és força nou i que en els municipis on s’està implantant està
en fases inicials.
El Sr. Millán pregunta pels sistemes que obtindríen millors resultats. El Sr. Costa li respon que el
Porta a Porta però pel tipus de ciutat que és Cornellà, la implantació seria molt complicada.
El Sr. Flórez considera que el primer que s’ha de fer és sensibilitzar a la població i proposa que es
faci a través, per exemple, del butlletí Cornellà Informa. Considera que hi ha molts desbordaments
dels contenidors groc i blau, que hauríem d’anar reduint la quantitat de contenidors de rebuig i que
encara hi ha persones que llencen massa coses a les papereres de la via pública. També constata
que algunes persones menyspreen les observacions d’altres persones per fer millor la selecció de
residus.
El Sr. Costa considera que hi ha hagut reiteració en l’argument que les generacions futures
tindríen un millor comportament envers els residus però que els estudis reflexen que les persones
de la franja de edat de 25 a 40 anys (que ja han estat educats per poder fer bé la separació) són
els que pitjor ho fan.
El Sr. Alvear recorda que fa molt de temps que va començar la lluita ciutadana per millorar la
recollida selectiva però es lamenta que no s’ha avançat molt. Coincideix que s’haurien d’eliminar
parts dels contenidors grisos. Valora la incentivació de l’ús de la tarja de la Deixalleria però, per
una altra banda considera que s’haurien de fer més inspeccions a persones o activitats i aplicar
més sancions.
El Sr. Doñate pregunta si s’han calculat les despeses que suposarien per l’ajuntament si
s’assoleixen o no els objectius de prevenció i recollida selectiva. Proposa que es doni més
importància a la prevenció de residus malgrat les competències municipals són limitades i proposa
que es redueixi dràsticament l’ús de plàstics als esdeveniments de la nostra ciutat.
El Sr. Costa considera que l’estratègia europea que s’ha aprovat recentment pot ajudar molt a
reduir la quantitat de residus plàstics d’un sol ús i que estudiaran si algunes de les seves
actuacions poden incloure’s en el Pla.
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El Sr. Sopena constata que només tres accions suposen gairebé la meitat del pressupost de tot el
Pla i pregunta si el Porta a Porta a comerços es continuarà fent després del 2019. Se li respon
afirmativament ja que serà una acció continua.
La Sra. Campos observa que falta millor comportament respecte a l’abocament dels voluminosos i
que algunes persones, cercant alguns materials valoritzables, ho deixen en pitjor estat.
El Sr. Ceballos recorda que en aquesta reunió es comença el procés de participació del Pla de
Residus i que, posteriorment, es farà un treball amb altres departaments municipals i la ciutadania
amb l’objectiu de portar a terme la seva aprovació al Ple Municipal. Recorda que portem sis anys
oferint el servei de vaixella reutilitzable a les entitats de la ciutat i que no té molt d’èxit. Coincideix
en que la Directiva Europea sobre els plàstics pot tenir molt d’impacte.

3- Informació general
La Sra. Vallvé informa que el proper 25 de novembre s’inaugurà el Jardí de Papallones al Parc del
Canal de la Infanta conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest nou espai
esdevindrà un recurs ambiental i educatiu i fomentarà la biodiversitat en un parc que no té tanta
riquesa d’espècies com pot tenir, per exemple, el Parc de Can Mercader.
La Sra. Plaza explica que en aquest espai hi participaran l’escola Suris, l’esplai Fontsanta i la
Residència Domus, Tres entitats del mateix barri que faran la plantada de diversos exemplars i
ajudaran al manteniment de l’espai. El mateix dia també es celebra la Festa del Parc del Canal de
la Infanta tot fent també altres activitats ludico-educatives com la construcció d’hotels d’insectes i
l’espai de la Jugatecambiental.
La Sra. Vallvé informa que al gener de 2019 entrarà en funcionament el e-Bicibox, sistema de
bicicletes públiques elèctriques. S’instal·laran en vuit emplaçaments amb set bicis en cadascun i
que estaran ubicats propers a estacions de transports. Actualment s’està enllestint el conveni de
col·laboració amb l’AMB. La quota anual d’ús serà de 30€. Suposarà un bon impuls a l’ús de la
mobilitat sostenible a la ciutat. Les bicis no es carreguen en les estacions.
La Sra. Plaza explica que el 17 de novembre comença la Setmana de la Prevenció de Residus.
Concretament a Cornellà farem un taller de formació per compostaires el 20 de novembre i un
mercat d’intercanvi i segona mà el 24 de novembre. També informa que l’AMB està fent una
campanya de l’ús de les deixalleries.
El Sr. Admetlla lamenta que el primer servei de bicicleta pública metropolità es faci amb bicis
elèctriques i no normals que serien més econòmiques i saludables.
El Sr. Doñate es queixa de l’impacte visual innecessari d’alguns elements del bicibox que
sobresurten de l’estructura.

4- Precs i preguntes
El Sr. Alvear es congratula que algunes de les seves propostes envers la jardineria de la ciutat es
portin a terme. També demana que es faci més manteniment d’uns exemplars propers a l’avinguda
Salvador Allende.
El Sr. Flórez proposa que s’omplin escocells (com s’ha fet en alguns carrers de la ciutat) a uns
jardinets ubicats prop dels carrers Mossèn Andreu, Campfasso i Llinars i davant del Mercat de
Sant Ildefons on es col·loca el mercat ambulant dels dijous.
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El Sr. Admetlla considera que s’hauria de fer un plenari monogràfic del Consell per tractar la
contaminació de l’aire. Insisteix que s’hauria de fer un Consell Municipal de Participació de
Mobilitat i informa que l’AMB ha fet una proposta d’ordenança de la bicicleta.
El Sr. Ceballos informa que actualment s’està treballant un nova ordenança de circulació.

Finalitza la sessió a les 20,30 h.

El secretari
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