Àrea de Territori i Sostenibilitat
Serveis de Medi Ambient

PROPOSTA DE TAULA DE RIERES EN EL MARC DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT.
1. Antecedents.
En el marc de Consell municipal de medi ambient han funcionat diversos grups de debat, que hem
anomenat Taules, constituïts per desenvolupar algunes propostes o projectes, o per facilitar la
participació en àmbits temàtics concrets. El mandat passat es varen posar en marxa quatre taules:
- Prevenció i gestió de residus.
- Energia sostenible.
- Comunicació, informació i educació per la sostenibilitat.
- Anella Verda.
Actualment continuen funcionant la primera i la última, i s’està treballant per constituir una Taula per la
gestió de les rieres i una per la gestió de la tinença responsable d’animals domèstics.
2. Funcionament de les Taules.
En la proposta de revisió del Reglament del Consell que es presentarà al Ple del proper mes de
setembre, es preveu en el seu article 18 que el Plenari del Consell podrà aprovar la constitució de tantes
Taules o grups de treball com es consideri necessari amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi i debat
d’aspectes concrets.
Determina que les Taules són un espai obert a la màxima participació ciutadana, i podran, prèvia petició i
inscripció, incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès en debatre i
reflexionar sobre l’àmbit que es proposi. Cada Taula podrà estar coordinada per una de les entitats
participants, escollida per tots els membres de la Taula entre aquelles persones que hi participin i formin
part del Plenari, que es responsabilitzarà de dinamitzar els debats i informar al Plenari del seu resultat.
La dinàmica concreta de funcionament de les Taules, com els objectius, el pla de treball i calendari, la
periodicitat de les reunions i els ordre del dia, s’han de determinar a si de cada grup, sense que el
Reglament determini un règim de funcionament concret.
3. Proposta de Taula de rieres.
3.1. Justificació i funcionament.
Els darrers mesos han tingut lloc diverses reunions amb les AAVV interessades en el manteniment dels
trams urbans de les rieres, en els que s’han tractat temes com les actuacions de neteja de residus i
vegetació que ha anat realitzant l’Ajuntament, l’estat de conservació dels marges i el litigi amb l’ACA
sobre les competències de manteniment d’aquests trams.
El passat 29 de juny ha estat aprova pel Ple una proposta de resolució per la que s’acorda entre altres la
creació d’una Taula de rieres en el marc del Consell municipal de medi ambient. Segons aquesta
proposta la Taula ha d’incorporar entre els seus objectius que s’hi debatin les demandes de les AAVV en
relació al manteniment de les rieres, que s’hi debati el pressupost que l’Ajuntament destina al
manteniment, i que s’informi dels convenis amb l’ACA.
Inicialment es proposa que la Taula sigui presidida pel Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, i
actuaria com a secretaria tècnica el Servei de medi ambient, qui assumiria amb el seu equip el suport
tècnic necessari juntament amb la resta de serveis implicats en l’àmbit de debat, sempre dins de les
possibilitats segons els recursos disponibles i les prioritats que s’estableixin.
Les convocatòries i la secretaria tècnica es farien inicialment des del Servei de Medi Ambient, i seria la
pròpia Taula que hauria de definir la periodicitat de les reunions i temes concrets a tractar, dins del Pla
de treball acordat.
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3.2. Objectius.
Es proposa com a objectiu de la Taula fer un seguiment de les actuacions de conservació i manteniment
dels trams urbans de les rieres, ja sigui efectuades per l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua o
conjuntament.
S’haurà de definir un pla de treball de la Taula i un calendari de reunions, un cop aquesta s’hagi
constituït, que dependrà entre altres del ritme de treball que pugui ser assumit tant pels serveis tècnics
municipals com per les entitats.
3.3. Composició.
A banda de les entitats que es vulguin incorporar i que formen part del Plenari del Consell, i altres entitats
i persones de la ciutat que també s’hi vulguin afegir, han promogut aquesta iniciativa un conjunt
d’Associacions de veïns que ja s’han reunit amb l’Ajuntament en tres ocasions:
- Arenes, Gripia, Can Montllor
- Sant Llorenç
- Sant Pere Nord
- Egara
- Ca n'Anglada
- Torre-sana
- Can Parellada
- Torre del Palau
- Poble Nou
- La Cogullada
- Can Boada
- La Maurina
- FAVT
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