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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE
PREVENCIÓ DE RESIDUS.
Les polítiques de minimització de residus comencen i prenen tot el seu sentit en el
marc de l'adopció de mesures efectives de prevenció de residus.
L’any 2013 es va aprovar el Pla local de prevenció de residus municipals de Cornellà
de Llobregat 2013-2016. Aquest pla comportava l’adopció de 18 mesures de
prevenció, però no establia indicadors per a avaluar-ne la implementació ni indicava
els objectius específics a aconseguir amb l’aplicació del pla en l’àmbit de la
generació de residus en el període de vigència.
Aquest pla local actualment no és vigent i caldria un nou pla de prevenció de residus
que encari la via de transició d’un model lineal de gestió de residus a un model
circular fonamentat en la consideració del residu com a producte a reintegrar al
sistema econòmic.
Només així podrem assolir els objectius de la Directiva Marc de Residus que ens
obliga, a curt termini i en concret d’aquí a tres anys, a reciclar o reutilitzar el 50%
dels residus municipals.
En l’àmbit específic de la prevenció de residus, el pla PRECAT20 de la Generalitat de
Catalunya assenyala com a objectiu per a l’any 2020 la reducció d’un 15 % del pes
total amb relació als residus generats l’any 2010.
Així doncs, com a concreció del punt cinquè de la moció sobre residus aprovada pel
Ple de l’Ajuntament el passat 27 d’abril a instàncies del grup d’ICV-EUiA —”Instar el
govern de l’Ajuntament de Cornellà a aprofundir la tasca en matèria de prevenció i
gestió de residus per reduir-ne la generació i alhora incrementar la recollida
selectiva …”—, es fa necessari la redacció d’un nou pla de prevenció de residus
fonamentat en l’avaluació dels resultats assolits amb l’aplicació del pla anterior.
L’elaboració d’aquest pla de prevenció ha de donar sentit i complementar les
diferents mesures pràctiques de gestió de residus adreçades, sobretot, a millorar la
recollida selectiva, bé sigui en l’àmbit domèstic, comercial i/o empresarial de la
ciutat. En aquest sentit s’espera que es faci realitat l’anunci recollit en el web
municipal que aquest any 2017 es redactarà un “pla de gestió local de residus”.
Per aquests motius i arguments el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal sotmet al ple els següents ACORDS:
Primer.- En en termini de 3 mesos, realitzar mitjançant els serveis tècnics de
l'Ajuntament una avaluació dels objectius assolits pel pla de prevenció de residus
2013-2016 , així com dels objectius no assolits totalment o de manera parcial, tot
indicant les causes i els motius dels resultats realment obtinguts.
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Segon.- Elaborar en el termini de 6 mesos un pla de prevenció de residus per als
propers exercicis, tenint en compte l’anterior pla, i que acompanyi les millores de
gestió que es puguin aplicar en el marc del pla local de gestió anunciat.
Tercer.- Que, tal com s’ha fet anteriorment i com a mesura específica, els serveis
tècnics de l’Ajuntament formulin en el marc de la Setmana Europea per a la
prevenció de residus que es celebrarà del 18 al 26 del proper mes de novembre,
noves propostes i mesures d'educació ambiental adreçades a la prevenció de
residus, i que es facin actuacions concretes per tal d'encoratjar escoles, col·lectius,
particulars i entitats de la ciutat a adoptar mesures adreçades a la prevenció de
residus i a la millora del reciclatge.
Quart.- Que en aquest àmbit d'actuacions, també com a mesura específica i
complementària, els serveis tècnics de l'Ajuntament preparin un seguit de mesures
per a desenvolupar de l’11 al 13 de maig de l'any 2018 la “Let's clean up Europe”,
seguint les experiències propiciades per la mateixa Unió Europea i desenvolupades
per les entitats locals del nostre país.
Cinquè.- Que es comuniquin al Servei de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, a l'AMB i al Consell Comarcal del Baix Llobregat les mesures pràctiques i
concretes que s'adoptin a Cornellà de Llobregat el marc de la Setmana Europea de
Prevencio de Residus i de la campanya “Let's clean up Europe”.
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