II

ESQUERRA
REPUBLICANA

En Josep Bracons i Oliach, actuant en nom i representado del Grup Municipal
d'ERC-AM a 1'Ajuntament de Sant Joan Despí, presenta la seguer^iF^(^^^^^^^^
tal que sigui votada i debatuda en el proper Pie Municipal
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MOCIÓ PER LA PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ DEL DÍA ESPECIAL "LETS
CLEAN UP EUROPE" A SANT JOAN DESPJ.

Al passat Pie de setembre, tots els grups municipals aprovávem al nostre
Ajuntament una moció per a la declaració d'emergéncia climática.

Subscrivim de nou totes les explicacions donades i argumentades a 1'exposició
de motius de 1'esmentada moció, i també en la seva plenitud tots els acords
que ens várem comprometre a impulsar.

En el punt 4rt de la moció, es paria d'una serie d'actuacions a realitzar en el Pía

d'Emergéncia Climática del municipi, i en la frase final, diu textualment
"...aconseguir una política de resida zero".

La prevenció de residus es tot alió que es pot fer - i ha de fer-se - per reduir el
volum de residus i disminuir la nocivitat deis residus generats. El millor residu
es aquell que no es genera.

La prevenció de residus es pot definir també com el conjunt de mesures
adaptados per evitar que una substancia, un material o un*fa|oducte esdevingui
'^,..:-.'—.
residu.
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En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR)W
s'impulsa el programa LIFE+ de la Comissió Europea i es du a terme el dia
especial del "European Clean Up Day". Es una acció comuna a tot Europa per

conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a
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la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests
residus abocats il-legalment ais boscos, platges, marges de rius, etc.

Principi de 1'acció: Es tracta cTorganitzar una operado de neteja d'un espai
natural que hagi estat contaminat amb abocaments il-legals o per residus que
han dut les marees o els rius. Les neteges poden involucrar a voluntaris de
moltes organitzacions, escoles, empreses, associacions i entitats, servéis
técnics de 1'administració, etc.

Per tots aquests motius, el grup Municipal d'ERC-AM propasa al Pie 1'adopció
deis següents acords:

1er. Inscriure Sant Joan Despí a la 7a edició del Lefs Clean Up Europe que es

celebrará del 8 al 10 de maig de 2020 i realitzar una recollida de residus deis
voltants del riu Llobregat en el seu pas per la nostra ciutat.

2on. Mobilitzar aquells actors locáis, especialment ais centres educatius, a
comprometre's amb les accions destinades a avanzar cap a una ciutat residu
zero. Informar-los de les diferents temátiques de prevenció i convidar-los a
participar en 1'activitat.

Ser. Aprofitar la jomada per instal-lar un punt d'¡nformació per difondre entre els
participants la necessitat de prevenir la generado de residus, fomentar el
reciclatge, els problemes de comportament incívics de Hangar escombraries a
1'entorn natural i altres temes relacionats amb els residus i el medí ambient.

4rt. Trametre copia d'aquests acords a les entitats locáis, al Consell Comarcal

del Baix Llobregat, a la Generalitat de Catalunya i a la Comissió Europea.
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