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MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC-MES, CUP-CRIDA 
PER GIRONA, PSC, C’S I PP PER DECLARAR GIRONA CIUTAT LLIURE DE 
PLÀSTIC 

Exposició de motius 

Algunes dades demostren que diverses 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. La Fundació per a la Prevenció de Residus va concloure que 
Catalunya cada dia s'aboquen, incineren o abandonen al medi 5,5 milions d'envasos 
de begudes. 

El plàstic no reutilitzable representa una amenaça per la nostra salut i el medi ambient. 
Cal recordar que la majoria dels envasos de plàstic no es reciclen, sinó que són 
abandonats al medi, dipositats en abocadors o directament incinerats, produint 
dioxines cancerígenes que tornen per la cadena alimentària a l'organisme humà. En 
aquest sentit, organitzacions gens sospitoses d'ecologistes com la fundació Ellen 
MacArthur van reconèixer al Fòrum Econòmic Mundial que es va celebrar a Davos que 
la mala gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més plàstics que peixos als 
oceans. 
 
Queda clara, doncs, la necessitat de reduir l'ús de materials plàstics pel nostre 
benestar i per a les pròximes generacions (el polietilè, que es fa servir per les ampolles 
d'aigua, triga 150 anys en descompondre's i el poliestirè, material emprat a les 
famoses safates d'embotits i carn, uns 1000 anys). I per això els ajuntaments, com a 
representació democràtica dels habitants dels municipis de Catalunya, han d'assumir 
un paper actiu en la lluita contra els envasos plàstics, sobretot en l'àmbit públic. 

Atès que Girona s’ha compromès públicament amb la lluita per la reducció i la 
prevenció de residus, i ha impulsat diverses iniciatives basades en la defensa 
ambiental i la lluita contra el canvi climàtic. 

Atès que els esdeveniments públics que se celebren a la ciutat com ara curses, fires, 
concerts, festes majors, etc. solen generar quilos de deixalles, sense que hi hagi 
establert plans de prevenció de residus específics que en garanteixi una gestió 
adequada. 

Atès que el dia el dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. 

Per aquests motius, els grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP-Crida per Girona, 
PSC, C’s i PP proposen al ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- L'Ajuntament es compromet a no finançar l'ús de productes i envasos no 
sostenibles.  
 
SEGON.- L'Ajuntament limitarà al màxim l’ús d’envasos no sostenibles com ara  les 
cafeteres amb càpsules, màquines expenedores amb envasos de plàstic, ampolletes 
d'aigua..., en l’edifici consistorial així com a les altres dependències públiques de la 
ciutat (biblioteques, centres educatius, etc.). 

TERCER.- L’Ajuntament reclamarà un pla de sostenibilitat a tots els esdeveniments 
que rebin finançament públic i/o col·laboració municipal. És a dir, un pla sobre com es 
tracten els residus i se’n prevé la utilització, per tal de minimitzar els materials de 
plàstic no reciclable i no reutilitzable. 
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QUART.- L’Ajuntament realitzarà una campanya de sensibilització per reduir l'ús del 
plàstic al municipi per generar consciència respecte al problema de la seva toxicitat. 
Dins aquesta campanya hi haurà sessions informatives, amb experts en salut i medi 
ambient, sobre els perills del plàstic. 

CINQUÈ.- L’Ajuntament declara Girona municipi enemic del plàstic innecessari i passa 
a considerar-lo material no grat per, d'aquesta manera, donar exemple i convidar altres 
municipis a unir-se a la iniciativa. 

SISÈ.- L’Ajuntament farà arribar aquests acords acords a la Generalitat de Catalunya, 
a la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 

 

Girona, 30 de maig del 2016 
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Regidor de la CUP-Crida per Girona 


