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

ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMARTS 19 D’OCTUBRE DE 2021

NÚM. 3/2021

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dimarts 19 d’octubre de 2021, es
reuneixen de forma presencial en la sala M. Rosa Casanovas (3a Planta) del Centre Cultural J.N.
Garcia Nieto, 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. Claudio
Carmona Vargas.

ASSISTENTS
Vicepresident
Sr. Claudio Carmona Vargas. Tinent d’alcalde i regidor de Polítiques Mediambientals i
Comunitàries
Secretària accidental
Sra Mireya Plaza, tècnica de medi ambient, en substitució del secretari, el Sr. David Calabuig
Aracil. Cap de l’Àrea de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Antonio Martínez Flor. Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai Públic
Sra. Aitana Domènech Martínez. Cap de l’Oficina d’Eficiència Energètica
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals
Sr. Ioan Mihai Fodor. Grup municipal PSC-CP
Sr. David Garcia Cruz. Grup municipal En Comú Movem Cornellà - En Comú Guanyem
Sr. Jonàs Fuentes León. Grup municipal Podem
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC
Sra. Dolors Campos Rodríguez. Cornellà Compra a Casa
Sr. Vicenç Iborra Marigo. Gremi d’Instal·ladors
Sra. Elena Veza. Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Luis Lopez Muñoz. Creu Roja
Sr. Elias Serraviñals Manén. Aigües de Barcelona
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sra. Marta Soler Artiga. Agbar
Sr. José Pérez Trigo. Corncrenata
Sr. José Manuel Jurado Villena. CCOO
Sr. Joan Admetlla. Associacions ciclistes

El Sr. Carmona dona la benvinguda a tots els assistents.
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (19 de maig de 2021)
No es fa cap aportació i, per tant, es dona per aprovada.

2- Nou sistema de recollida selectiva dels residus municipals
El Sr. Carmona introdueix que derivat del Pla de prevenció i gestió de residus, debatut en aquest
Consell abans de la seva aprovació, es produirà un canvi en el funcionament del sistema de
recollida de residus.
El Sr. Martínez informa que s’ha iniciat la nova contracta de neteja viària, clavegueram i recollida
de residus, que ha passat de 8’7 a 11,5 milions d’euros anuals. I passa a explicar alguns dels
canvis i millores.
Respecte la neteja viària, contempla un reforç de neteja (16 persones per dissabtes, diumenges i
festius), el manteniment integral dels pipi-cans i dos equips més de neteja de graffitis.
Respecte el clavegueram, es disposa de dues cubes per la neteja.
Respecte la recollida de residus:
- Ha començat la recollida porta a porta de voluminosos, que s’han de deixar al portal de
casa o al carrer demanant prèviament un dia de recollida per telèfon, email o app i es farà
efectiva en uns 4 o 5 dies. S’ha passat de recollir 9 tones diàries a les bases de
contenidors a 6 tones diàries porta a porta ja que aquest sistema compta amb un registre
del nom de la persona i per tant un major consciència. S’han reduït les descàrregues
massives que feien algunes empreses. Cal acabar de consolidar el servei perquè encara
hi ha voluminosos a les bases de contenidors, especialment a zones limítrofes amb altres
municipis o a llocs amagats.
- Es posaran 6 casetes per emmagatzemar voluminosos complementàries al servei porta a
porta. Es donarà a la ciutadania un codi identificatiu per obrir i deixar els mobles i es
buidaran periòdicament.
- Els 1.100 contenidors actuals tenen 15 anys i cal fer un canvi per augmentar la recollida
selectiva, que està al 31,9%. Hem d’assolir un 55% el 2025 i un 65% el 2035 per motius
ambientals però també econòmics, ja que la UE podria multar amb 2-2,4 milions d’euros
anuals en cas d’incompliment.
- Es mantindrà el número actual de contenidors (1100) i bases (154) però s’anirà modificant
la proporció de les fraccions, ampliant la quantitat de contenidors de selectives. S’estan
fabricant contenidors metàl·lics i estaran disponibles a finals de novembre. La instal·lació
es farà al voltant del 15 de gener de 2022, per tal de fer la substitució alhora a tota la
ciutat. Els contenidors tindran obertures limitades en volum depenent de cada fracció.
Tenen dues manetes, de peu i mà, per fer-los més accessibles i un botó per obrir. Es farà
una campanya de difusió per l’adaptació al canvi.
- Es farà recollida diària de totes les fraccions en horari de dia (de 7 a 24h excepte el vidre,
de 8 a 20h) per reduir les molèsties de sorolls. S’estan estudiant les rutes per minimitzar
l’efecte sobre el trànsit.
- En una segona fase d’implantació, es tancaran tots els contenidors i s’hauran d’obrir amb
targetes. Es tindran dues per cada domicili. Es controlarà l’ús que se’n faci i s’informarà els
ciutadans que no facin un ús correcte. Si des del sistema es detecta que una persona
només utilitza un mateix contenidor, es trucarà personalment per recordar l’ús correcte
dels contenidors per un òptim reciclatge. Es vol crear una Oficina específica per Trucades i
Control de residus.
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S’obre un torn de paraules:
- El Sr. Doñate demana quan s’iniciarà la segona fase.
- El Sr. Martínez respon que serà a l’inici de l’estiu.
- El Sr. Iborra demana si les targetes tindran les dades personals.
- El Sr. Martínez respon que aniran associades a cada habitatge. Afegeix que hi haurà una
oficina que s’encarregarà d’analitzar les dades, respondre dubtes i gestionar les
incidències.
- El Sr. Carmona complementa la informació amb algunes dades. Comenta que es va
compartir amb els membres del Consell les característiques tècniques dels contenidors.
Afegeix que la pedagogia feta amb les campanyes no ha estat suficient per augmentar els
nivells de recollida selectiva, que es troben estancats al 32%. Hem fet 4 autòpsies de
contenidors de resta amb un resultat del 87% dels residus trobats reciclables. Les dues
opcions per millorar la selectiva passen per la individualització, sigui amb porta a porta o
amb identificació de contenidors. Hem d’implantar un dels sistemes i el porta a porta no és
una opció viable pel tipus de ciutat. L’aposta de tancar totes les fraccions es fa per evitar
els impropis a les fraccions no tancades.
- El Sr. Alvear opina que es trobaran moltes bosses a terra. Respecte la recollida de
mobles, pensa que el camió de recollida haurà d’estar fent voltes contínuament.
- El Sr. Martínez respon que la identificació ha de servir perquè la ciutadania sigui més
responsable i ho faci millor i per augmentar el control.
- El Sr. Baquedano proposa fer descomptes a l’IBI, de forma simbòlica, com a incentiu per
fer un ús correcte dels contenidors. Proposa també fer campanyes a grans superfícies,
que són grans generadores de plàstics. També proposa millorar la deixalleria, i posa
d’exemple el punt verd de Sant Cugat, per fomentar-ne el seu ús i afegeix que la
ciutadania haurà d’estar molt ben informada del funcionament del nou servei.
- El Sr. Martínez respon que no estan previstos descomptes a l’IBI. Respecte la generació
de plàstics a les grans superfícies, respon que no és competència de l’Ajuntament i que ha
d’estar regulat per una legislació estatal. Respecte la informació a la ciutadania, informa
que la campanya de comunicació serà molt massiva i tindrà una durada llarga.
- El Sr. Baquedano pregunta si se sancionarà qui no ho faci bé i si el control es farà amb
càmeres.
- El Sr. Martínez respon que les càmeres seran per controlar els abandonaments de bosses
a terra. Sobre l’ús incorrecte dels contenidors, primer s’informarà però també s’estudiaran
possibles sancions.
- El Sr. Fuentes pregunta si l’objectiu del nou sistema de recollida de voluminosos és
detectar i sancionar la gent que no ho fa bé. Pregunta també si les 6 tones recollides s’han
recollit a la deixalleria.
- El Sr. Martínez aclareix que s’han recollit 6 tones en el porta a porta i una tona més en les
bases dels contenidors.
- El Sr. Fuentes pregunta si el fet de poder deixar els voluminosos al carrer enlloc de a la
porteria és una novetat, donat que les porteries de la majoria d’edificis de Cornellà són
petites; i si les casetes estan ja en funcionament.
- El Sr. Martínez informa que ja estava contemplada la possibilitat de deixar els mobles al
carrer si no cabien a les porteries però no s’informava expressament per evitar que es
prengui com la primera opció. Informa que les casetes trigaran uns dos mesos a estar en
funcionament.
- El Sr. Garcia proposa un sistema d’incentius i sancions complementari a la campanya.
Sobre el funcionament dels voluminosos explica que a l’Hospitalet funciona de la mateixa
manera i tenen bons resultats.
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El Sr. Jurado s’ofereix per donar suport a la campanya des de CCOO en allò que puguin,
donada la necessitat de millorar les dades de recollida selectiva, estancades a Catalunya
des de 2010. Qüestiona si la recollida en horari diürn és la millor opció perquè pensa que
pot col·lapsar el trànsit. També pregunta com es treballaran els desbordaments.
El Sr. Doñate pregunta si els comerços també tindran targetes o bé tindran una altra forma
de funcionament.
El Sr. Pérez proposa fer incentius simbòlics i no econòmics, més lligats a avantatges com
descomptes en comerços locals o altres serveis.
El Sr. Admetlla pregunta si hi ha altres ciutats similars a Cornellà que hagin implantat el
mateix sistema.
El Sr. Alvear recorda que hi ha un descompte per ús de deixalleria a la TMTR però que és
molt simbòlic.
El Sr. Martínez respon a les darreres intervencions:
Calculen que durant el dia hi ha prou temps per fer la recollida i els recorreguts s’estan
dissenyant amb els camioners, que valoren que no tindrà una gran afectació sobre el
trànsit. En qualsevol cas, sempre es pot corregir el que no funcioni.
Els desbordaments actuals tenen dos motius, d’una banda una mala pràctica ciutadana i
de l’altra, el mal estat dels contenidors fa que el ciutadà no els vulgui tocar. Els
contenidors nous poden ajudar a reduir aquesta sensació. Un camió recollirà les bosses
trobades a terra.
La recollida comercial també es farà amb targeta. Es distingiran els tipus d’usuari, ciutadà
o comerç.
Dins la campanya s’estudiaran diferents possibilitats d’incentius com els proposats.
Al nord d’Italia hi ha 3 ciutats on s’ha fet el tancament de contenidors. A Sant Sebastià
s’han tancat només dues fraccions però als pobles propers s’han tancat totes.
El Sr. Carmona afegeix que es tindran en compte els incentius en espècies, com entrades
a teatre o equipaments esportius. L’actuació per ordre de prioritat serà informar, incentivar
i finalment sancionar.
Per als grans productors, coincideix en que cal una regulació per llei però sí estem
treballant amb el comerç local per crear una Xarxa de comerç verd, que reconegui les
bones pràctiques ambientals dels comerços que les apliquen.

3- Proposta de les accions de mitigació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima
(PAESC)
El Sr. Carmona explica que estem en procés de redacció i que es poden fer aportacions. S’ha
enviat un llistat de possibles accions. S’estima que es pugui portar per la seva aprovació no abans
de gener o febrer de 2022.
-

-

-

El Sr. Fuentes comenta la proposta d’acció de neutralitat energètica en l’ARE Ribera
Salines i pregunta si es tindrà en compte també el procés de construcció i si es tindrà
també en compte en el càlcul la pèrdua de massa verda de l’espai actual.
El Sr. Carmona respon que el projecte aprovat el 2009 per aquest espai no és el
plantejament actual i que s’ha encarregat un nou estudi. Es vol tenir en compte el tipus de
construcció però no està contemplat el procés de construcció.
El Sr. Doñate aporta que no s’ha de tenir en compte la neutralitat energètica sinó la
neutralitat en carboni (Llei 16/2019) i que en aquest cas, el cost ambiental ha d’incloure la
construcció.
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Opina que no es poden plantejar accions si no es parteix d’una diagnosi que ens permeti
valorar quin efecte tindran les accions plantejades sobre el resultat, quina aportació farà
cada acció a la reducció d’emissions.
Troba a faltar accions importants com la Zona de Baixes Emissions que estem obligats a
implementar a partir de 2023.
També recorda que es va executar el 37% de l’anterior PAES.
Demana en quina situació es troba el Pla d’Adaptació, que va ser aprovat el maig de 2018.
Planteja que la urbanització de Ribera Salines, que representa el 8% en superfície del
municipi, suposa la pèrdua de zona agrícola que podria contribuir a la reducció
d’emissions, amb la producció de proximitat.
Adverteix un error en una dada facilitada a la presentació de l’anterior Consell, on s’estima
el parc d’habitatges de Cornellà en 4490 habitatges.
Demana com es mesurarà l’impacte de les mesures del Cornellà Natura en la mitigació i
l’adaptació.
Qüestiona que la planificació actual sigui suficient per arribar als objectius marcats i que
aquests es puguin avaluar correctament.
El Sr. Carmona respon que no hem fet arribar la diagnosi perquè falta la part d’adaptació i
que de moment els volíem avançar les propostes d’accions que hi ha actualment.
Compartirem la diagnosi per poder fer la relació més clara entre els objectius i les accions
proposades.
El Sr. Doñate proposa relacionar el perfil climàtic amb les accions i actuar en aquells
riscos més elevats.
El Sr. Carmona reitera que complementarem la informació enviada.
El Sr. Baquedano posa de relleu la importància de tenir en compte la fauna i la
biodiversitat en un pla sobre mitigació i adaptació del canvi climàtic, amb accions com
instal·lar nius artificials en noves construccions o en rehabilitacions, o fer activitats de
coneixement de les orenetes a les escoles o crear ombres i microclimes amb vegetació als
patis de les escoles i fer recollida i aprofitament d’aigua de pluja o fer instal·lacions solars
aïllades.
La Sra. Veza respon per al·lusions les previsions sobre el Pla d’Adaptació. Es troba en la
fase final d’adjudicació i es començarà abans de final de 2021. Té en compte aspectes
com la mobilitat, inundacions, sequera o plagues. S’estableixen una mitjana de 40 accions
per municipi. Per cada acció es defineixen indicadors de seguiment i cost en el cas que en
tingui. Es determina per una metodologia europea el cost de no actuar. Tindrà un horitzó
2030 però es relacionarà amb objectius 2050.
El Sr. López demana que per instal·lacions de plaques fotovoltaiques sigui suficient amb
fer una comunicació d’obres i no calgui una llicència d’obres, tal com proposa l’ICAEN, per
agilitzar els tràmits.
El Sr. Iborra informa que el Ministeri ha canviat la instrucció per fer obligatori que les
plaques solars instal·lades hagin d’estar en funcionament i sigui obligatori el seu
manteniment. Ofereixen el suport del Gremi per fer campanyes per l’autoconsum.
El Sr. Serraviñals explica que des d’Agbar han fixat accions per la neutralitat climàtica el
2050. Tota la seva flota és elèctrica, els contractistes d’obres estan obligats a reciclar totes
les terres i tenen diferents exigències als seus proveïdors.
El Sr. Carmona respon les darreres aportacions i diu que prenem nota dels comentaris.
Afegeix que el pressupost municipal per 2022 inclourà recursos per augmentar els espais
amb aigua per a les aus i els amfibis. Es pretén també continuar treballs sobre rats-penats
i també sobre refugis climàtics.
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La Sra. Vallvé afegeix que hi ha projectes de naturalització dels patis de l’escola Suris i
Sant Ildefons i d’un jardí vertical en una altra escola.
El Sr. Carmona afegeix que prenem nota del tema de les comunicacions d’obres però que
hi ha retard en les llicències d’obres en general. Des de Medi ambient tenim pendent una
partida no desenvolupada per aquesta problemàtica. Hi haurà ajuts per instal·lació de
plaques solars.
S’estan fent alguns projectes de plaques solars en comunitats al barri de Sant Ildefons.
També hem rebut projectes d’emprenedors que plantegen comunitats energètiques locals.

4- Informació general
La Sra. Plaza passa a explicar aquest punt que inclou els actes de la Setmana de l’energia, els
cursos de bicicleta, amb una bona acceptació, l’exposició Cetàcea, les conferències, La Natura a
tocar de casa, els expositors Passallibres a les Re-Parades i l’inici de la Xarxa de Comerços
Verds.
No es fa cap aportació per part dels assistents.

5- Precs i preguntes
No es fa cap més aportació.

Finalitza la sessió a les 20,45h.

El secretari
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