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ANTONI RIERA BUFORN, SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL DEL CONSELL
INSULAR D’EIVISSA,
CERTIFICA:
Que el Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió ordinària de dia 28 de juny de 2018,
en relació amb una moció presentada a instàncies dels grups Podem-Guanyem i PSOE, per
elaborar un pla d’acció que condueixi Eivissa a ser una illa lliure de plàstics l’any 2013, va
adoptar per unanimitat dels membres del Ple (13), el següent acord:
4.2.1. Moció presentada pels grups PSOE i Podem Guanyem Eivissa per elaborar un
pla d'acció que condueixi Eivissa a ser una illa lliure de plàstics l'any 2023 (RGE núm.
2018013169 de data 20/06/2018 i corregida mitjançant RGE núm. 2018013450 de data
22/06/2018).
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
"Exposició de motius
Un dels principals problemes mediambientals als quan hem de fer front -no només a Eivissa
sinó al conjunt del planeta- és a l‘augment i sobredimensió de la presència dels plàstics i en
els seus efectes sobre la fauna i la salut pública.
Segons dades que va facilitar el passat 28 de maig el Parlament Europeu al Comité
Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions, existeix una necessitat urgent
d’abordar el problema dels milions de tones de basura plàstica que es genera cada any.
Aquest mateix informe facilitava unes dades que ens haurien de fer pensar. Així, la
producció mundial de plàstic s’ha multiplicat per 20 des de la dècada de 1960, assolint els
322 milions de tones l’any 2015. Una quantitat anual que, si es continua a aquest ritme, es
duplicarà d’aquí 20 anys. Només a Europa, cada any es generen 25’8 milions de tones de
residus de plàstic, i menys del 30% es reciclen.
S’estima que el 95% del valor dels envasos de plàstic -entre 70.000 i 105.000 milions
d’euros a l’any- es perd per a l’economia després del seu primer ús. Es calcula que, en tot el
món, la producció i l’incineració de residus de plàstic produeixen anualment 400 milions de
tones de CO2 que van a parar a l’atmosfera. L’augment de l’ús de plàstics és, de fet, el
principal problema que té la Unió Europea per complir els objectius de reducció d’emisions
de CO2.
El problema no només està en l’aire que respirem. Cada any, entre 5 i 13 milions de tones
de plàstic -entre l’1’5 i el 4% de la producció mundial- acaba a la mà. Es calcula que el
plàstic representa el 80% de la basura marina. Uns fems que són arrossegats per les
corrents marines i que poden cobrir distàncies molt llargues.
Aquests plàstics es van degradant fins transformar-se en els coneguts ‘microplàstics’:
fragments de menys de 5 milímetres que s’acumulen a la mar i on, per mor del seu petit
tamany, són ingerits pels peixos i s’incorporen a la cadena alimentària, afectant també a
l’ésser humà. Estudis recents han detectat també microplàstics a l’aire, l’aigua potable i
altres aliments.
Una situació que ha obligat ja a que s’hagin de prendre mesures des de la Unió Europea.
Així, el passat 28 de maig, ara fa un mes, la Comissió Europea va posar en marxa una
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campanya contra els objectes de plàstic d’un sòl ús. L’objectiu és que l’any 2030 tots els
envasos de plàstics comercialitzats a la Unió Europea hauran de ser reutilitzables o s’hauran
de poder reciclar de manera rentable.
En aquesta proposta per fer més intel·ligent l’ús del plàstic i racionalitzar el seu ingent volum
de consum, la Comissió Europea proposa prohibir certs productes de plàstic pels quals
existeixen alternatives "disponibles i accessibles econòmicament". Aquesta prohibició
s'aplicarà als bastonets per les orelles, coberteria, plats, vasos, palletes per beure entre
d’altres, que hauran de ser fabricats "exclusivament" amb materials sostenibles.
Aquesta sensibilitat també s’ha extés fins al Govern Balear. La nova Llei de residus de les
Illes Balears -que es troba en fase d’avantprojecte de llei, i que esperem sigui una realitat
ben aviat-, ja contempla tant la tasca necessària que hem de fer les diferents
administracions, en quant a conscienciació per reduir-ne el consum, el reciclatge adequat
com la prohibició expresa a partir de 2019 y 2020 de varius tipus d’objectes d’un sol ús.
Nosaltres volem anar més enllà perquè estem convençuts que a Eivissa, pel fet de ser una
illa, perfectament delimitada i pel fet que som una illa relativament petita, tenim la immensa
oportunitat de fixar-mos un gran objectiu com a comunitat, un objectiu necessari, complicat i
alhora emocionant, que és convertir Eivissa en una illa lliure de plàstics a l’any 2023.
Juntament amb la tasca que li correspón al Consell Insular d’Eivissa en materia de residus,
que no és poca, volem emprendre aquesta campanya, aquest objectiu, perquè per diverses
raons entenem que és tracta d’un projecte de gran envergadura, de molt de calat,
transformador, que ha de marcar un abans i un després a la nostra illa pel que fa a la
voluntat colectiva de fer d’Eivissa un illa millor, per tots i totes nosaltres, i per qui ens visita,
ara i en el futur.
És un projecte que s’ha d’afrontar, com ja s’està fent, per part del Govern del Consell, pero
per tal d’assegurar-ne la continuitat, pensam que ha de comptar també amb la implicació de
tots el grups polítics, entre altres coses perquè té una durada de 5 anys, i per aquest motiu
busquem, avui, el suport de tot el plenari del Consell Insular d’Eivissa.
De fet, per garantir l'èxit d’aquest objectiu, s’ha d'assumir de forma transversal entre totes les
institucions de l’illa i fins i tot s’està duguent endavant entre molts departaments d’aquesta
institució:
S'emmarca clarament dins Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i la gestió de residus del
Consell d’Eivissa, però també es treballa des de Promoció Turística perquè el missatge
d’una illa valenta, preocupada per la sostenibilitat del seu territori i de les seves aigües, per
la salut de la biodiversitat i del seu entorn natural, una de les primeres illes en afrontar de
forma decidida el repte de ser un territori lliure de plàstic, és, sense cap mena de dubte, un
important valor afegit a la marca Eivissa, o Ibiza. La implicació de Turisme i del President del
Consell, ha de ser capdal.
Caldrà també una tasca important de conscienciació dels més joves, perquè ells i elles son
el nostre futur. El Departament d'Educació, Cultura, Patrimoni, Esports i Joventut hi tendrà
molt a fer.
Haurem de ser capaços de traslladar l’entusiasme per assolir l’objectiu d’una Eivissa lliure de
plàstics a tots el sectors empresarial de la nostra illa, perquè se sumin i liderin també el
projecte i en aquest sentit el Departament d’Indústria i Comerç i Relacions Institucionals és
fonamental.
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I per suposat, haurà de ser un procés participatiu, amb tota la xarxa d’ entitats que ja duen
temps treballant per assolir una Eivissa més sostenible i també és bàsic donar veu al conjunt
de la ciudadania. Hi aquí hi intervé el Departament de Transparència i Participació.
Per tot això exposat, els grups PSOE i Podem, Guanyem Eivissa proposen al Ple del
Consell Insular d’Eivissa la següent proposta d’acord:
El Ple del Consell d’Eivissa acorda treballar conjuntament per assolir la fita d’una Eivissa
lliure de plàstics al 2023 i elaborar un Pla d’acció per als propers 5 anys, que haurà de ser
fruit del consens polític, institucional i ciutadà"
(...)
Finalitzat el debat, se sotmet a votació la moció, que s’aprova per unanimitat dels membres
del Ple (13).
(...)"
I, perquè així consti i obri en el expedient, amb l’advertència i reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, de conformitat amb el que preveu l’art. 142.3
del ROCI, expedeix i firm aquest certificat.
Vist i Plau,
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