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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
juliol de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciutadans,
amb el text següent:
“10. Moció grup municipal Ciutadans per a la pràctica esportiva en les
instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb
envasos de plàstic zero d’un sol ús.

MOCIÓ PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT AMB ENVASOS
DE PLÀSTIC ZERO D'UN SOL ÚS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Montserrat Febrero i Piera

El plàstic exerceix un paper útil en l'economia, proporciona aplicacions essencials en
nombrosos sectors i en un creixent ús en aplicacions efímeres. No obstant això, no
està dissenyat per a ser reutilitzat o reciclatge de manera econòmicament eficient,
provocant un impacte negatiu en el medi ambient, salut i economia.
La “Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de l'impacte de
determinats productes de plàstic en el medi ambient”, fomenta plantejaments circulars
que donen prioritat als productes reutilitzables, sostenibles i no tòxics, així com a
sistemes de reutilització enfront dels productes d'un únic ús, amb l'objectiu primordial
de reduir la quantitat de residus generats, una gestió adequada dels residus i la
prevenció de tot abocament d'escombraries, en particular de les escombraries
marines.
Més del 80% de les escombraries trobades en la mar és plàstic i a causa del seu lent
procés de descomposició, el plàstic s'acumula en mars i platges sent ingerit pels
animals, com a tortugues, foques, balenes, ocells, peixos i mariscos, per la qual cosa
acaba arribant als nostres plats. Segons alguns estudis assenyalats per l'OCU, s'han
trobat micro plàstics en el 68% dels 102 aliments d'origen marí analitzats: sal,
mol·luscos (musclos, cloïsses i rossellones) i crustacis (llagosta, gambes i llagostins) .
Espanya, com a part de la UE, ha d'adoptar “les mesures necessàries per a aconseguir
una reducció ambiciosa i sostinguda del consum dels productes de plàstic d'un sol ús
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Sr. Elías Soleño Pasarín, en la seva qualitat de Portaveu del Grup municipal de
Ciutadans – Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, sobre la
base de la normativa vigent, presenta per al seu debat i aprovació, si fos necessari,
en el Ple de la Corporació Municipal la següent:
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enumerats, especialment en la prevenció de residus. Per a 2026, aquestes mesures
hauran d'aconseguir una reducció quantitativa mesurable del consum dels productes
de plàstic d'un sol ús i a tot tardar el 3 de juliol de 2021, “els Estats membres
prepararan una descripció de totes les mesures que hagin adoptat”, “la comunicaran
a la Comissió i la posaran a la disposició del públic” . En aquest context, els Estats
membres de la Unió, hauran de recuperar el 90% de les ampolles de plàstic en 2029,
en 2025 el 25% del plàstic de les ampolles haurà de ser reciclat i el 30% en 2030.
Adaptant la Directiva comunitària a la realitat amb objectius i dates, els productes que
hauran de desaparèixer en 2021 són:
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Coberts de plàstic d'un sol ús (culleres, forquilles, ganivets i escuradents).
Plats de plàstic d'un sol ús.
Palletes.
Bastonets de cotó per a les oïdes fabricades en plàstic.
Pals de plàstic per a sostenir globus.
Plàstics oxodegradables i contenidors alimentosos i tasses de poliestirè.

L'Administració local, com a part de l'Estat i de la Unió i en aplicació al Principi de
subsidiarietat dels Tractats comunitaris, té un paper rellevant en el compliment dels
objectius de la Directiva europea en matèria de la reducció dels residus ocasionats
amb el plàstic, els productes que hauran de desaparèixer i la prevenció del seu
abocament en les escombraries, així com en les accions individuals que tots podem
dur a terme.
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, compta amb un pavelló poliesportiu, un camp
de futbol, una pista esportiva exterior, una piscina pública, pistes esportiva en el CEIP
Jaume Balmes, pista d'atletisme, que formen part dels 8.500 equipaments esportius
(pavellons poliesportius, piscines a l'aire lliure i cobertes; camps d'atletisme i àrees
d'activitats a l'aire lliure) de la Província de Barcelona, que es troben registrades en el
Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya. En el desenvolupament de l'activitat física
se sol necessitar beure constantment aigua per a hidratar-se els esportistes, tant en
els entrenaments, com en el desenvolupament dels esdeveniments esportius
(especialment els caps de setmana), produint-se una gran quantitat de residus plàstics
en usar de manera habitual envasos d'un sol ús com es pot observar en pistes, terrenys
de joc, pistes atletisme, pistes patinatge,… i especialment en banquetes i papereres
pròximes.
Per tot l’exposat, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans (Cs),
S’acorda:
Primer. Impulsar la creació d'un projecte d'utilització d'envasos reutilitzables en la
pràctica esportiva a Corbera de Llobregat, amb la finalitat de reduir la producció de
residus plàstics en l'esport.
Segon. Convidar a participar en aquest projecte a AMPAS, entitats esportives i a la
resta d'entitats locals de qualsevol altra índole relacionades, amb la següent doble
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finalitat:
• Conscienciar a la ciutadania i especialment als més petits, en la necessitat de
la conservació mediambiental mitjançant hàbits de consum responsables i sostenibles.
•

Reduir

la

producció

de

residus

plàstics

a

la

ciutat.

Tercer. Donar trasllat del resultat d'aquesta moció, mitjançant els mitjans
d'informació pública municipal, als veïns del municipi de Corbera de Llobregat.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López,
Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader
i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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S’adopta l’acord per unanimitat.”
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