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En Josep Bracons i Oliach, actuant en nom i ^pilesentació del Grup Municipal

d'ERC-ÁM a 1'Ajuntament de Sant Joan 1¿)¿sp],J|piesenta la següent modo, per
tal que sigui votada i debatuda en el properjRleJft/tünicipal

MOCIÓ SOBRE LA RESTRICCIÓ DE L'ÚS DE PLÁSTIC A LES ACTIVITATS
ORGANITZADES O GESTIONADES PER L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN
DESPÍ.
El passat Pie de setembre, tots els grup municipals aprovávem al nostre
Ajuntament una modo per a la declarado d'emergéncia del canvi climátic.
Subscrivim de nou totes les explicacions donades i argumentades a 1'exposició
de motius de 1'esmentada modo, i també en la seva plenitud fots els acords
que ens várem comprometre a impulsar.

En el punt 4rt de la modo, quan es parla d'una serie d'actuacions a realitzar en
el Pía d'Emergéncia Climática del municipi, i en la frase final, es diu textualment
"...acon seguir una política de residu zero".

No h¡ ha cap mena de dubte, que un deis residus mes contaminants i de mes
difícil eliminació es el plástic i tots els seus derivats.
Podríem donar moltes dades sobre la perillositat de l'ús del plástic, darrerament
s'han fet molts estudis i s'han emés diferents resolucions que en denuncien el
seu us.

Per exemple, des de Greenpeace Espanya, ens posen uns quants exemples:

• Cada any arriben ais mars i oceans 1'equivalent a 1200 vegades el pes
de la Torre Eiffel.
• Sois el 30% del plástic es recicla a 1'Estat Espanyol.
• Una ampolla de plástic triga 500 anys en descompondre's.
Tot i aixó, sovint es planteja quines mesures concretes es poden dur a terme
des de 1'Administració Municipal, en el marc de les seves competéncies.
Per fots aquests motius, el grup Municipal d'ERC-AM proposa al Pie 1'adopció
des següents acords:
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ACORDS.
1er. A tots els actes públics que siguin organitzats directament per les diferents
regidories de 1'Ajuntament de Sant Joan Despí, especialment aquells en els que
es serveixin mehjars o begudes, s'utilitzaran sois recipients i envasas
compostables o be reutilitzables, prohibint expressament els envasos d'un sol
us.

2on. En tots els concursos públics o be adjudicacions directes de servéis de
restaurado, es fará constar expressament la prohibició d'utilitzar envasas d'un
sol us o que no siguin biodegradables, estudiant la possibilitat per part deis
Servéis Generáis de 1'Ajuntament cHncloure en el barem de puntuado aquesta
candido.
Ser. En tots els convenís que es signin amb les associacions locáis, es fará

constar expressament com a condició per part de 1'Ajuntament el rebuig al
plástic d'un sol us en les activitats diáries i extraordináries de les entitats.
4rt. L'admin¡stració municipal es compromet a desenvolupar campanyes
informatives i de sensibilització ambiental entre els seus treballadors/es i amb
les entitats locáis per tal de promocionar la minimització de residus i evitar la
utilització de plástics d'un sol us.
5é. Trametre copia cfaquests acords a les entitats locáis, al Consell Comarcal
del Baix Llobregat, a la Generalitat de Catalunya i a Greenpeace Espanya.

EL PLE DECIDIRÁ

