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Exp.: 2019035110 - C. 06.025.073

Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4554060 IKV1Z-PXHWF-PSJ6R 658678DC429B9303533AD965D28D02B764E3C2FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 1 d'agost de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:
"Que vivim des de fa uns anys, però actualment amb més intensitat, una crisi
ecològica és una constatació que únicament persones totalment desinformades o
amb interessos ocults poden desmentir. Prova d'això és el fet que en els darrers
anys hem vist aparèixer molts moviments per la justícia climàtica, com Fridays for
Future o Rebel·lió o Extinció, que han posat l'èmfasi en aquest tema i estan
reclamant mesures d'urgència per fer-hi front.
La ciutat de Girona no pot quedar al marge d'aquestes reivindicacions. I creiem que
des del consistori gironí tenim l'obligació d'engegar i liderar canvis que vagin més
enllà de la mera gestió d'alguns residus i que serveixin per fer una prevenció de
residus real i efectiva; per tant, canvis encaminats a modificar els patrons de
consum de la ciutadania i, així, reduir-ne la generació.
Som conscients que ja s'estan duent a terme algunes accions encaminades a
aquest fi: el porta a porta en alguns barris (que esperem que properament
s'estengui a la resta de la ciutat), les accions de recollida selectiva... Però aquestes
polítiques de gestió (i no de prevenció), són insuficients i no van a l'arrel del
problema. En èpoques de crisi calen accions i polítiques molt més valentes i, com
dèiem, caldrà que les fomentem i liderem.
I en aquest punt cal que el propi consistori sigui exemplificador de les bones
pràctiques ambientals. Per això el primer que caldria fer és revisar la petjada
ecològica de l'Ajuntament, concretament pel que fa a les ordenances municipals i a
la normativa de contractació, per tal de reduir residus, sobretot plàstics i materials
d'un sol ús. L'any 2013 ja es va aprovar una moció per la contractació amb clausulat
ambiental que va rebre un nou impuls l'any 2018 amb una moció validada per
unanimitat en el plenari de Girona. Aquesta idea ha d'anar acompanyada de
polítiques de sensibilització, educació i treball colze a colze amb els comerços i
mercats de la ciutat, especialment aquells que es troben en espais de titularitat
municipal.
Una línia que s'hauria de compaginar amb propostes relacionades amb les taxes
municipals lligades a criteris mediambientals, el treball per la difusió de la
reutilització com a pràctica imprescindible per la sostenibilitat, els segells
mediambientals i un llarg seguit de propostes transversals que puguin situar la ciutat
en el lideratge de la lluita contra el canvi climàtic. I ho proposem bo i sabent que
aquestes mesures desgraciadament no seran la solució optima per acabar amb la
greu crisi ecològica a la que ens enfrontem, però cal que actuem davant aquesta
situació d'urgència, i que la suma de petites accions com la que proposem,
especialment aquelles de caire educatiu i de consum, poden fer que donem un tomb
a aquesta situació.
Per això proposem:
1. Revisar la petja ambiental de l'ajuntament ja sigui amb les ordenances municipals
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o a la normativa de contractació a través d'un clausulat ambiental que està pendent
des de 2013. En aquest punt demanem que en tots els contractes signats per
l'ajuntament el clausurat ambiental siguin d'obligat compliment per les empreses
adjudicatàries.
2. Demanem que s'iniciï una campanya educativa als mercats amb entrada en
funcionament d'uns punts informatius sobre la problemàtica ambiental i les
solucions. Igualment demanem la creació d'activitats sobre aquest tema adreçat als
centres educatius.
3. Que s'iniciï una campanya als mercats municipals sobre utilització de bosses
plegables reutilitzables i bosses compostables, així com a bosses de roba de petit
format per aquells aliments que es venen a granel. L'objectiu final seria que l'any
2021 s'hagin eradicar els envasos de plàstic d'un sol ús en aquests espais així com
treballar perquè al 2025 aquest procés s'hagi fet al conjunt de la ciutat.
4. Implementar sistemes de dipòsit i retorn d'envasos, tal com es fa en molts països
propers, bonificant el comerç que s'adhereixi amb el dret a demanar una
bonificació en la taxa de gestió de residus municipals. En aquest sentit, farem una
prova pilot de sistema de dipòsit i retorn d'envasos, que serà avaluada i permetrà
definir el percentatge de bonificació que se situarà a priori entre el 10 i el 20 per
cent.
5. Demanem que s'implanti el segell de comerç ambientalment sostenible, adreçat a
aquells comerços dels mercats municipals que garanteixin la bona gestió dels
residus i la col·laboració amb els altres punts assenyalats anteriorment. El segell es
faria a partir del que ja dona el Departament de Territori i Sostenibilitat per identificar
aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o
característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient, es poden oferir
bonificacions per definir conjuntament en les taxes que depenen de l'Ajuntament de
Girona.
6. Iniciar una campanya de sensibilització sobre les conseqüències negatives de l'ús
del plàstic a través d'una campanya coordinada amb les associacions del petit i mitjà
comerç."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir
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