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

Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

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

Assistents:
Regidor Medi Ambient
Director del Servei de Medi Ambient
Cap del Centre de Documentació
Secretaria Consell
Tècnic TEI
Cap de Gestió Ambiental
Grup Municipal PSC
Grup Municipal TeC-E
UPC-ESEIAAT
FAVT
Som Energia-grup local Terrassa
Fundació Mina Aigües de Terrassa
Associació BiciTerrassa Club
GPENAT
PLANTEM-NOS

Armengol Puig, Marc
Cadevall Artigues, Marc
Pérez Riera, Salvador
Bosch Orús, Miriam
Latorre Raez, Josep
Planas de Marti, Ignasi
Orta, Jordi
Martínez Blanco, Júlia
Carrera, Enric
Clariana Calvo, Ramon
Martínez, Domènec i Román, Manuel
Parés, Roser
Solsona, Josep
Germain Otzet, Josep
Domínguez, Javier

Han excusat la seva absència:
Grup Municipal PPC
Cambra de Comerç
Cátedra Unesco de Sostenibilitat
No han assistit:
Grup Municipal CIUTADANS
Grup Municipal CUP- PA
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal PDeCAT
CET
Parc de Bombers de Terrassa
CCOO Vallès Occidental
CECOT

ADENC
Voluntaris Forestals Terrassa
Xarxa Escoles Sostenibilitat Terassa
Associació Community Can Terrassa
ADF
UGT
Club Muntanyenc de Terrassa

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aprovació de l’acta anterior.
Informació sobre l’aprovació del Reglament del Consell.
Presentació del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
Informació de les Taules.
- Procés de l’aigua. Aprovació inicial de l’expedient de canvi de forma de gestió del servei.
- Taula de residus. Resum de les reunions realitzades.
- Taula de l’Anella Verda. Ordenança d’usos de l’Anella Verda, Inventari de camins públics
municipals i Programa d’actuació de l’Anella Verda.
Proposta de creació de la Taula de rieres.
Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
Inici: 18:05 hores
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. Informació sobre l’aprovació del Reglament del Consell
El Reglament del Consell ha estat aprovat inicialment per part del Ple, està pendent de publicació al DOGC,
moment en que s’obrirà el termini de 30 dies per la presentació d’al·legacions. Donat el consens del que
gaudeix el text, no es previsible que se’n presentin i, en aquest cas, quedaria aprovat definitivament. En cas
contrari, la seva aprovació definitiva s’allargaria una mica més ja que s’haurien de resoldre les al·legacions
que es rebessin.
Es recorda als membres presents que de cara a l’any vinent i un cop aprovat el reglament, caldrà escollir
una vicepresidència i que, a excepció dels membres representants d’un partit polític, la resta poden optar al
càrrec.
3. Presentació del projecte Terrassa Energia Intel·ligent
El Sr. Josep Latorre, Cap de servei de Qualitat Ambiental, exposa el projecte Terrassa Energia Intel·ligent:
en que consisteix, tramitació del projecte i estat actual de la licitació per fer-lo realitat. S’adjunta a l’acta de la
reunió la presentació.
El Sr. Josep informa que l’Ajuntament ja fa 2 anys que contracte energia renovable, i que aquest any 2017
ha estat del 100% del consum. Es fa esment de que un dels principals problemes de Terrassa a nivell de
contaminació no es tant el CO2, que te efectes globals, sinó el NO2, que afecte directament a la salut de la
ciutadania. Per aquests contaminants l’Ajuntament també te un pla d’actuació i treballa en projectes
interessats que si es materialitzen, ja s’exposaran al plenari del Consell.
Es demana per part dels membres del Consell que d’aquests temes se’n faci publicitat i que s’expliquin més
aquestes accions, com fa Rubí per exemple.

4. Informació de les Taules
Taula Anella Verda
El Sr. Ignasi Planas, Cap de Gestió Ambiental, exposa l’estat actual de la tramitació dels documents
urbanístics de l’Anella Verda així com altres documents complementaris vinculats al projecte, com l’Inventari
de camins, la Guia de l’Anella Verda, el Model de senyalització de l’Anella Verda i l’Ordenança d’ús públic.
S’informa als membres del Consell de la signatura de diversos acords amb algunes propietats per la cessió
de l’ús públic d’alguns trams de camí que formen part del camí circular de l’Anella Verda.
També s’explica que per assolir determinats objectius s’estan realitzant alguns acords de custòdia del
territori amb els propietaris, amb l’objectiu de recuperar alguns espais del torrent de la Grípia. S’encoratja a
les entitats membres del Consell a donar un cop d’ull a aquesta figura jurídica com a eina per vehicular nous
projectes que siguin del seu interès, així mateix s’ofereix l’assessorament de l’Ajuntament en cas de dubtes.
Procés de l’aigua
El Sr. Marc Cadevall, Director de Serveis de Medi Ambient, presenta l’estat actual del procés de finalització
de la concessió del servei públic de l’aigua i de canvi de la forma de gestió. S’explica que el resultat de la
memòria del canvi de forma de gestió forma de gestió és que la més eficient i sostenible és la gestió directe
amb una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL), i que aquesta proposta ha estat aprovada inicialment al
Ple del passat 7 de setembre.
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S’exposen també quines seran les actuacions dels propers mesos per la finalització de la tramitació de
l’expedient i per la preparació del relleu en el gestor del servei.
Es resolen alguns dubtes sobre la EPAT d’Abrera, que ha de revertir a la Generalitat de Catalunya per
formar part del servei d’abastament en alta que és titularitat d’aquesta.
Taula de residus
El Sr. Salvador Pérez, Cap del CDEA, exposa breument les activitats realitzades per la Taula de residus des
de l’última reunió, que ha centrat els seus esforços en el debat sobre el Pla de prevenció i gestió de residus
que s’haurà d’aprovar els propers mesos, en l’anàlisi de la taxa de residus i les seves bonificacions
ambientals, i en el seguiment de la gestió del servei.
5. Proposta de creació de la Taula de rieres
Es proposa al Consell la creació d’una nova Taula, anomenada de “rieres”, dins del marc del Consell, a
petició de les AV dels barris per on circulen tant la riera de Les Arenes com la riera del Palau.
S’aprova la seva creació per unanimitat i en una propera reunió es facilitarà la documentació necessària i
els fulls d’adhesió.
6. Precs i preguntes.
El representant de la UPC demana que es traslladi al servei corresponent la seva inquietud, ja que al llac de
Vallparadis crien dues gallinetes d’aigua i no convé tallar canyís en la seva època de cria, cosa que passa
habitualment.
Es lliura el calendari de reunions per l’any 2018.
Sense més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20:30h de la qual s’estén aquesta acta.
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