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El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 25/01/2019, va adoptar l'acord que es transcriu a
continuació:
MOCIÓ PER REDUIR L’ÚS DE PLÀSTICS A L’HOSPITALET
Algunes parts del món pateixen un excés de residus de plàstic. Cada any almenys 8 milions de
tones de plàstics són abocades als oceans d'arreu del món. Segons algunes notícies es calcula
que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones
addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície.
Vist que l’Estat espanyol és el segon país que més plàstics llença al Mediterrani i que segons
xifres del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient: es consumeixen prop de
7.000 milions de bosses de plàstic a l'any i només se'n reciclen un 10%.
Vist que cada envàs, got, cobert o bossa de plàstic té un ús mitjà de 12 minuts, però triga entre
100 i 500 anys a descompondre’s.
Vist que es dóna un consum injustificat i perjudicial del plàstic pel medi ambient. Segons dades del
CEPA (Center for European Policy Analysis)
Vist que el plàstic no reutilitzable representa una amenaça pel medi ambient i la salut de les
persones.
Atès que en 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible.
Atès que les Nacions Unides han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a
reduir la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús.
Atès que el Govern de la Generalitat va acordar en 2017 elaborar un Pla Nacional d'Objectius de
Desenvolupament Sostenible, per assegurar la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.
Les administracions han de prendre consciència i revisar la petjada ecològica de les seves accions
i prendre mesures, com per exemple:
-

-

Deixant de fer servir ampolles de begudes, coberts, gots, plats, càpsules d’alumini i
coberts de plàstic d’un sol ús o substituint-los per altres fabricats amb materials com
cartró, vidre, fusta o altres matèries primeres sostenibles o reutilitzables.
Revisant i introduint clàusules de sostenibilitat als serveis que es contracten.
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-

Instal·lant més fonts en l’espai públic per a reduir considerablement els residus
d’ampolles de plàstic.

Vist que els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania i com a representació
democràtica dels habitants de cada municipi, han d'assumir un paper actiu en la lluita per la
reducció dels envasos de plàstics d’un sol ús, sobretot en l'àmbit públic.
L’Ajuntament pot fer molt per reorientar la política de consum i reducció de residus, doncs, pot
tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de creixement dels residus i en
promoure un consum responsable, implementant plans i accions per a fer conscient a la població i
als agents econòmics.
Atès que l’Hospitalet històricament ha dut a terme distintes iniciatives en favor del medi ambient.
Atès que molts dels esdeveniments públics que se celebren a la ciutat de l’Hospitalet com fires,
concerts, festes majors, etc. solen generar com a deixalles molts quilos de materials d’un sol ús
dels que a vegades ni tan sols se separen per a una la recollida selectiva eficient.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, conscient d’aquesta problemàtica i de la necessitat d’aplicar
polítiques ambientals de prevenció de generació de residus, també ha de ser sensible a aquesta
qüestió.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament a declarar que l’Hospitalet es fixa com a objectiu esdevenir una ”ciutat
lliure de plàstics”.
Segon.- Instar l’Ajuntament a substituir tots els envasos, plats, ampolles, gots, coberts, bosses de
plàstic i càpsules d’alumini d’un sol ús per altres fabricats amb matèries primeres sostenibles com
el cartró reciclat, paper, vidre, fibres compostables o capsules reutilitzables, en tots els edificis
municipals i dependències públiques (escoles, biblioteques, casals, poliesportius, etc.) sigui en
màquines expenedores, cafeteres o en els menjadors i les cafeteries, així com en tots els actes
que organitzi el consistori.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a reclamar un Pla de prevenció de residus específic a tots els
organitzadors d’esdeveniments, fires, festes i concerts de l’Hospitalet que rebin finançament públic
i/o col·laboració municipal amb l’objectiu de suprimir els plàstics d’un sol ús, fomentar els materials
sostenibles i reutilitzables i assegurar la correcta recollida sel·lectiva de la resta dels residus.
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Quart.- Instar l’Ajuntament a dissenyar, editar i distribuir entre la ciutadania, escoles, comerços i
entitats una ‘Guia per la reducció de residus’ com ja han anat fent algunes ciutats.
Cinquè.- Instar l’Ajuntament a estudiar la creació i aplicació de clàusules de sostenibilitat que
fomentin la substitució dels plàstics d’un sol ús en les contractacions públiques.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la F.A.V. de
l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a la Saboga. A PIMEC i AEBALL de l’Hospitalet, a
CC.OO i UGT de l’Hospitalet, Al CADS - Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés de
Diputats i del Parlament Europeu.

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
La Secretària General del Ple accidental
(Decret 295 de 21/01/2019)

Sig. Maria Dolores Quirós Brito
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