ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL MEDI AMBIENT DE TERRASSA

Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
13 de juliol de 2017
18:00 hores
Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)

Assistents:
Regidor Medi Ambient
Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Director del Servei de Medi Ambient
Cap del Centre de Documentació
Secretaria Consell
Grup Municipal PSC
Grup Municipal CIUTADANS
Grup Municipal TeC-E
CET
FAVT
Cátedra Unesco de Sostenibilitat
Som Energia-grup local Terrassa
CCOO Vallès Occidental
Fundació Mina Aigües de Terrassa
Associació BiciTerrassa Club

Armengol Puig, Marc
Candela López, Eva
Cadevall Artigues, Marc
Pérez Riera, Salvador
Bosch Orús, Miriam
Orta, Jordi
Sellares, Verònica
Martínez Blanco, Júlia
Dalmases, Francesc
Hidalgo, Miguel
Martínez Magaña, Juan
Invers, Sílvia
Martínez, Jose Maria
Parés, Roser
Ferrando, Haritz

Han excusat la seva absència:
Parc de Bombers de Terrassa
UPC
Cambra de Comerç
GPENAT
No han assistit:
Grup Municipal PPC
Grup Municipal CUP- PA
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal PDeCAT
CECOT
ADENC
Voluntaris Forestals Terrassa

Xarxa Escoles Sostenibilitat Terassa
Associació Community Can Terrassa
PLANTEM-NOS
ADF
UGT
Club Muntanyenc de Terrassa

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Aprovació de la incorporació d’alguns canvis a la proposta de Reglament del Consell, un cop realitzada la
consulta a la Regidoria de Qualitat Democràtica.
3. Informació de les Taules.
- Procés de l’aigua. Expedient de canvi de forma de gestió del servei.
- Taula de residus. Resum de les reunions realitzades.
- Taula de l’Anella Verda.
4. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per unanimitat sense esmenes.
El Sr. Marc Cadevall informa que el canvi d’última hora en l’ordre del dia (eliminació del punt Presentació del
projecte Terrassa Energia Intel·ligent ) es degut a que la licitació per dur a terme el projecte, ha estat
impugnada i, lògicament, abans d’una nova licitació es revisarà i actualitzarà el projecte, per tant és millor
aplaçar la seva presentació.
2. Aprovació de la incorporació d’alguns canvis a la proposta de Reglament del Consell, un cop realitzada
la consulta a la Regidoria de Qualitat Democràtica
S’aproven les noves incorporacions al text amb una petita modificació en els terminis per la presentació de
sol·licituds d’intervenció al consell per part de la ciutadania.
3. Informació de les Taules
Taula Anella Verda
El Sr. Marc Cadevall explica que s’han enllestits els documents per presentar a la OTAA i que un cop
aquesta resolgui es procedirà a l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Terrassa. Davant
d’aquesta no hi ha informació pública, que ja es va fer després de l’aprovació inicial, i passa directament a
l’aprovació definitiva que correspon a la Generalitat, sobre la que es podrà interposar recurs.
Procés de l’aigua
El Sr. Marc Cadevall fa una presentació de l’estat actual del procés que, en principi, dona com a proposta el
canvi de la forma de gestió del servei, resultant més eficient i sostenible la gestió mitjançant una Entitat
Pública Empresarial Local ( EPEL).
Es resolen dubtes diversos relacionats amb la subrogació del personal actual de Mina, les inversions en la
retirada de canonades de fibrociment, i la millora i renovació futura de comptadors.
Taula de residus
El Sr. Salvador Pérez exposa breument les activitats realitzades per la taula de residus, que entre d’altres
inclouen les aportacions realitzades al pacte de la neteja, a la proposta d’inversions, i l’aprovació, per part
de la taula, d’un calendari de reunions i de treball. S’ha creat un grup de treball per debatre el Pla de
residus.
4. Precs i preguntes.
Sense més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20:00h de la qual s’estén aquesta acta.

2

