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ACTA                    NÚM. 2/2022 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMARTS 21 DE JUNY DE 2022 

 

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dimarts 21 de juny de 2022, es 

reuneixen de forma presencial en el centre cultural 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 

 

Secretari 

Sr. David Calabuig Aracil. Cap de l’Àrea de Medi Ambient 

 

Membres del plenari 

Sra. Mireya Plaza. Tècnica de medi ambient 

Sr. Ioan Mihai Fodor. Grup municipal PSC-CP 

Sr. David Garcia Cruz. Grup municipal En Comú Movem Cornellà - En Comú Guanyem 

Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC 

Sra. M. Carmen López. Grup municipal Podemos 

Sr. José Manuel Jurado Villena. CCOO 

Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO 

Sr. Fernando Martin Bellido. A.V. Sant lldefons 

Sr. Emilio Rodriguez. A.V. La Gavarra 

Sr. Manuel Rodríguez. A.V. La Gavarra 

Sra. Rosa María Martínez. Consell Escolar Municipal 

Sra. Elena Veza. Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sr. Joel Piquè. Tecsalsa 

Sra. Marta Soler Artiga. Agbar 

Sra. Núria Bartomeu Marigó. Corncrenata 

Sr. José Pérez Trigo. Corncrenata 

Sr. Antonio Martínez Flor. Tinent d’alcalde de Política Territorial i Espai Públic 

Sr. Dani Ortí. Cap de Serveis i Via Pública 

Sr. Joan Admetlla. Associacions ciclistes 

 

 

El Sr. Carmona dóna la benvinguda a tots els assistents i explica que M. Carmen López assisteix 

com a representant del grup municipal de Podemos ja que els seus representants reglamentaris 

no han pogut assistir per qüestions sanitàries. 
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Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:  

 

 

1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (17 de febrer de 2022) 

 

No es fa cap aportació i, per tant, es dóna per aprovada. 

 

 

2- Estat actual de la nova gestió de residus 

 

El Sr. Martínez explica aquest punt. 

La implantació dels nous contenidors de recollida domèstica dels residus no ha resultat com 

s’havia planificat. En principi es va preveure que al novembre del 2021 estarien tots els 

contenidors nous instal·lats i en bon funcionament. Ara ja estant els 1.097 contenidors instal·lats 

però s’han detectat diversos problemes: algunes peces són defectuoses o tenen un muntatge 

deficient com, per exemple, alguns pènduls que ajuden a descarregar i tornar les tapes i reixes al 

seu lloc no recuperen l’estat inicial, en altres no funciona el pedal i algunes tapes no es tanquen. 

Totes les reparacions estan en procés.  

A més, quan el contenidor està sobre la calçada del carrer per sota del nivell de la vorera es 

dificulta la seva obertura. Caldrà posar plataformes per posar-los al mateix nivell que la vorera. 

Quan tots els contenidors funcionin bé, s’executarà la sanció pertinent a l’empresa subministradora 

que serà d’uns 38.000€ al mes d’incompliment. 

Ara n’hi ha 4 educadors al carrer ajudant a que la ciutadania faci un bon ús del sistema. Al 

setembre es preveu fer una gran campanya que inclou visites a centres escolars, centres socials, 

posar carpes informatives en places de la ciutat, etc.  

Hem de fer un gran esforç tots i totes ja que tenim l’obligació de reciclar el 50% dels residus 

domèstics produïts al 2025. 

Haurem d’intensificar la campanya de difusió entre els comerciants ja que molts d’ells no tenen 

una bona conducta perquè no pleguen els residus i col·lapsen els contenidors per a ús domèstic. 

Aquestes activitats s’han de gestionar aquests residus o s’han d’afegir als circuits Porta a Porta 

establerts pels comerciants. 

La nostra població és complexa perquè té una gran densitat i un ús molt intensiu del sistema de 

recollida de residus. 

Destaca que hi ha un problema d’incivisme important a la ciutat, algunes persones deixen les 

bosses fora dels contenidors injustificadament que, a més, contagia mal hàbits als que ho veuen. 

També es deixen, encara, molts voluminosos com mobles o matalassos al costat dels contenidors 

per part de la ciutadania o d’empreses de reformes o mudances.  

Es procedirà a intensificar el control i la penalització dels mals comportaments mitjançant la 

instal·lació d’algunes càmeres i el patrullatge de guàrdies urbans de paisà. Les sancions per deixar 

residus fora dels contenidors o en papereres és de 200€. 

Constata que de les 157 bases de contenidors, 10 són molt conflictives i 10 són bastant 

conflictives. 

Explica que diàriament, en torns de matí i tarda, hi ha diversos equips recollint tot el que hi ha fora 

dels contenidors i depositant-los correctament. 

Al setembre es repartiran targes als comerços i després a tota la ciutat per poder obrir els 

contenidors. 

Actualment hi ha 432 contenidors de rebuig que hauríem d’anar substituint paulativament per 

contenidors de recollida selectiva. 
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S’obre un torn de paraules:  

- El Sr. Emilio constata que al carrer Bonestar algunes persones deixen bosses de residus a 

terra i es mostra partidari d’intensificar el control i les sancions. 

- El Sr. Ortí destaca que tot el sistema de recollida selectiva és un servei de despeses molt 

altes i que les conductes incíviques fan augmentar els costos de forma molt significativa. 

- El Sr. Alvear es queixa que costa molt accionar els pedals per obrir les tapes i que, inclús, 

poden provocar lesions. Opina que també s’hauria de bonificar a les persones que tinguin 

bons comportaments respecte als residus. Coincideix en la necessitat de sancionar les 

conductes incorrectes ja que es detecten molt voluminosos fora dels contenidors. 

- El Sr. Doñate ha trobat a faltar una campanya educativa forta ja que el problema del 

sistema és provocat més per la desconeixença o la desídia de les persones que pel mal 

funcionament dels contenidors. Coincideix en la dificultat d’accionar els pedals i destaca la 

confusió o el mal funcionament de l’accionament dels botons. 

- El Sr. Martin pregunta si es pot afegir algun contenidor més de paper i cartró proper a la 

seu de la seva entitat. 

- El Sr. Martinez recorda que els grans productors s’han de gestionar els seus residus i que 

ja fa molts anys que es recullen les mateixes cinc fraccions de residus de forma separada. 

Considera que a Cornellà no es pot implantar el Porta a Porta domiciliari i, que, per tant, 

l’única opció que es disposa per augmentar les ràtios de les fraccions selectives és tancar 

els contenidors i identificar als productors. 

- La Sra. López informa que li han arribat algunes queixes dels sorolls que es produeixen 

als contenidors de vidre. 

- El Sr. Garcia afegeix que també, fins i tot, pot ser una mica perillós llançar els residus de 

vidre especialment quan el contenidor és buit. 

- El Sr. Martínez recorda que no s’ha de dipositar vidre per la nit i proposa estudiar alguna 

solució com, per exemple, afegir una goma a la part baixa i interior del contenidor. 

- El Sr. Carmona destaca que el nostre deure és generar el mínim residu i fer el màxim de 

recollida selectiva. Recorda que els contenidors que teníem abans estaven en condiciones 

molt limitades. 

- El Sr. Martínez lamenta que gran part de la responsabilitat recaigui en la ciutadania i no 

tant en altres sectors com, per exemple, les empreses que venen molt productes i sovint, 

amb excés d’envasos. 

- El Sr. Alvear considera que s’hauria de tornar a implantar el sistema de devolució i retorn 

d’envasos com es feia fa unes dècades. 

 

 

3- Informació general 

 

El Sr. Calabuig informa del bon resultat del Concurs de Fotografia Amateur tant per la qualitat com 

la quantitat de fotografies presentades i que amb les millors fotografies s’ha fet una exposició i es 

farà un calendari pel 2023 i s’estudiarà aprofitar-les per altres materials educatius. 

El Sr. Carmona considera que haver fet el concurs a través de les xarxes ha estat exitós i que hem 

arribat a participants d’altres sectors no habituals en temes ambientals. També destaca que la 

presentació de l’Edgar Madrenys del dia de lliurament de premis va ser excel·lent. 

La Sra. Plaza explica que s’han fet dues grans activitats per als centres escolars: la trobada 

d’intercanvi de la XESCO al parc del Canal de la Infanta amb la participació de sis centres i la 

Festa del Riu escolar amb la participació de 2 centres i 29 alumnes de secundària i 9 centres i 325 

alumnes de primària. 

El Sr. Calabuig explica diferents aspectes relacionats amb energia, concretament: 
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- PAESC: el pla de mitigació ens l’ha lliurat ja la Diputació de Barcelona, estem fent la 

revisió de diagnosi i l’AMB ja ens ha fet arribar la diagnosi del pla d’adaptació 

- Durant la Setmana de l’Energia a finals de setembre es portarà a terme activitats de portes 

obertes a instal·lacions i edificis, una marató de l’energia a equipaments municipals i 

xerrades de comunitats energètiques 

- L’AMB està demanant a través dels Fons Next Generation instal·lacions FV per a 4 

marquesines, 2 certificacions energètiques, 2 instal·lacions fotovoltaiques (FV) 

d’autoconsum i 3 ESCOs de la nostra ciutat 

- Espai Públic està projectant: 

o la rehabilitació de l’edifici oficines de Can Mercader (façana, FV...) pel que 

demanarà subvenció al MITMA 

o la instal·lació FV i d’aerotèrmia a l’edifici d’Espai Públic del carrer Energia amb 

subvenció de la Diputació de Barcelona 

- Es destaquen altres actuacions ja implementades o a punt d’executar-se com l’augment 

de les bonificacions IBI i ICIO, la redacció per un projecte FV a l’escola Mediterrània, la 

instal·lació de 7 calderes de biomasses, la instal·lació FV a l’escola Martinet, la 

contractació 100% energia verda de tota l’electricitat municipal, la revisió d’instal·lacions 

solars tèrmiques municipals i la continuïtat de la substitució d’enllumenat per tecnologia 

LED. 

El Sr. Carmona explica que algunes d’aquestes actuacions s’hauran d’anar confirmant més 

endavant i proposa que un dels propers Consells es tractin amb deteniment tots els temes 

energètics. 

La Sra. Plaza explica que s’està fent una campanya de revisió dels compostadors domèstics de la 

nostra ciutat que inclou la possibilitat de visita al domicili. També es destaca la formació portada a 

terme en els horts municipals i al professorat de centres que tenen compostadors. 

Continua explicant un projecte que es portava dos anys intentant implantar i, que per fi, s’ha posat 

en marxa a l’abril d’aquest any, aquest projecte és el d’aprofitament d’excedents en menjadors 

escolars amb envasos reutilitzables. Concretament hi participen tres centres escolars, s’han 

aprofitat 650 racions que es tradueix en 211,90kg. Els destinataris venen derivats d’acció social i 

han estat entre 14 i 24 persones diàries. El projecte ha estat ben rebut per tots els implicats. 

El Sr. Calabuig explica que a la Setmana de la Mobilitat es faran dues grans accions: 

- 18 de setembre: tall de l’avinguda de Sant Ildefons amb tot un seguit d’activitats 

- 25 de setembre: VII Baixcicletada per 9 municipis del nostre entorn 

El Sr. Carmona considera que la bona participació en les diferents activitats programades, 

destacant per sobre de totes la VII Festa del Riu, confirma que les persones tenen moltes ganes 

de tornar a l’activitat prèvia de la pandèmia i arribar a la normalitat social. Per un altra banda, 

considera que malgrat va haver alguns problemes amb el projecte d’excedents de menjadors 

escolars, la prova pilot ha estat un èxit i es planteja l’ampliació a més centres.  

 

S’obre un torn de paraules:  

- El Sr. Alvear es congratula del bon estat de l’arbre que va plantar a la VII Festa del Riu 

amb la seva família 

- El Sr. Calabuig destaca la millora de vegetació de la ribera del riu en els últims anys 

gràcies a la proliferació d’herbàcies, arbustives i arbrat 

- El Sr. Doñate demana que s’enviï a tots els membres del Consell els documents dels 

PAESC que es vagin generant  
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4- Precs i preguntes 

 

- El Sr. Emilio considera que s’hauria d’actuar per controlar més la població de coloms i 

informa que algunes persones tenen un comportament il·lícit al respecte ja que els donen 

de menjar pa en la via pública. 

- El Sr. Carmona informa que és un tema de Salut Pública que traslladarem al departament 

competent. 

- El Sr. Pérez proposa que es redueixi la producció de publicitat i publicacions per reduir el 

consum de paper tant municipals com d’altres entitats o empreses a través del foment o 

d’alguna normativa i que les edicions es facin amb paper amb mínim d’impacte ambiental, 

tot digitalitzant les informacions  

- El Sr. Admetlla pregunta per la situació del Pla de Mobilitat 

- El Sr. Calabuig respon que actualment s’està redactant una nova proposta en base al Pla 

de Mobilitat que es va proposar fa uns anys tot actualitzant-lo. En destaca la millora de la 

xarxa de carrils bici i la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) 

- El Sr. Jurado pregunta per l’estat del Pla de Mobilitat d’Empresa municipal i per la ZBE 

- El Sr. Carmona proposa que un dels plenaris propers d’aquest Consell es tractin temes de 

mobilitat. Considera interessant la proposta de la reducció de generació de paper i recorda 

que a principis d’any vam portar a terme una campanya molt exitosa de reducció de 

publicitat comercial a les comunitats de veïns i veïnes, acció contemplada en el Pla Local 

de Reducció i Gestió de Residus 

- El Sr. Alvear considera que el butlletí municipal molt sovint resulta només un residu 

- El Sr. Garcia pregunta per la naturalització de les basses municipals tot opinant que són 

cada cop més necessàries per la intensificació de l’aridesa derivada del canvi climàtic. 

També considera que en algunes zones falta densitat d’arbrat i que es replantegi la 

plantació d’espècies exòtiques que perden la fulla durant l’època estival ja que perden la 

funcionalitat urbana de protegir de la insolació 

- El Sr. Piqué considera que, en alguns casos, s’ha abusat de la plantació d’algunes 

espècies però que és molt convenient diversificar-les no passant del 10% d’exemplars de 

la mateixa espècie 

- El Sr. Alvear lamenta que l’esporga dels arbres, en alguns casos, es faci fora de l’època 

en la que els arbres estan més inactius 

- El Sr. Piqué comenta que algunes esporgues es fan fora del període setembre-abril per 

diferents qüestions (dificultat del pas o de visibilitat, molèstia al veïnatge o diferent període 

per ser espècies de cicle vital diferent)  

- El Sr. Manuel se lamenta de no haver actuat preventivament en alguns arbres del carrer 

Empordà per evitar la plaga d’insectes 

 

 

El Sr. Carmona agraeix totes les aportacions i informa que el següent plenari del Consell es 

portarà a terme passat vacances. 

 

Finalitza la sessió a les 20,30h. 

 

El secretari 

 

 

 


