ACTA DE LA 1ª REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL MEDI AMBIENT DE TERRASSA 2018

Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
14 de febrer de 2018
18:00 hores
Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)

Assistents:
Regidor Medi Ambient
Director del Servei de Medi Ambient
Secretaria Consell
Cap servei qualitat Ambiental
Cap de Gestió Ambiental
Grup Municipal TeC-E
Grup Municipal PDeCAT
Grup Municipal CIUTADANS
UPC-ESEIAAT
Grup Municipal CUP- PA
FAVT
Associació BiciTerrassa Club
GPENAT
Club Muntanyenc de Terrassa
Grup Municipal ERC-MES
Cambra de Comerç

Armengol Puig, Marc
Cadevall Artigues, Marc
Bosch Orús, Miriam
Latorre Raez, Josep
Planas de Marti, Ignasi
Martínez Blanco, Júlia
Nart, Daniel
Nieto, Josep
Carrera, Enric
Lladó, Salvador
Clariana Calvo, Ramon
Solsona, Josep
Germain Otzet, Josep
Triadò, Josep
Caballero, Carles
Valero, Meritxell

Han excusat la seva absència:
Som Energia-grup local Terrassa
Grup Municipal PPC
CECOT
No han assistit:
Cátedra Unesco de Sostenibilitat
Grup Municipal PSC
Voluntaris Forestals Terrassa
CET
CCOO Vallès Occidental
ADENC

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

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

Aprovació de l’acta anterior.
Nomenament de la Vicepresidència
Presentació ordenança de sorolls i calendari per la seva aprovació.
Informació de les Taules.
- Residus: Presentació proposta Pla de prevenció i gestió residus
- Anella Verda: Estat dels treballs. Actuacions realitzades 2017 i pla de treball 2018
- Taula de rieres: Constitució
- Estat dels treballs pel canvi de forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua

5.
6.

Pressupost i pla de treball 2018
Precs i preguntes.
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Inici: 18:09 hores
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. Nomenament de la Vicepresidència
El Reglament del Consell ha estat aprovat definitivament donat que no s’hi ha presentat al·legacios, per
aquest motiu ja espot procedir a nomenar una vicepresidència.
L’única candidatura presentada ha estat la del Sr. Ramon Clariana, representant de la FAVT.
Sotmesa a votació, la candidatura rep el vot unànime dels presents.
3. Presentació de l’ordenança de sorolls i calendari per la seva aprovació
El Sr. Josep Latorre, Cap de servei de Qualitat Ambiental fa la presentació de l’esborrany de la nova
ordenança de sorolls, fent esment de les principals innovacions que s’hi introdueixen.
S’informa de que s’obrirà un procés de exposició prèvia i que ja es poden fer aportacions i observacions
sobre la mateixa.
Es resolen dubtes vers el posicionament dels punts on es duen a terme mesuraments amb sensors, es
poden consultar a la plataforma SENTILO.
El Sr. Triadò comenta que un punt interessant per una futura instal·lació de sensors seria a la cruïlla de la
Rambla amb 22 de Juliol.
4. Informació de les Taules
Taula de residus
El Sr. Ignasi Planas presenta un resum del Pla de residus que s’haurà d’aprovar durant aquest any 2018,
que contempla unes 50 actuacions concretes, algunes molt immediates.
Durant la ronda de preguntes, surten diversos temes, entre d’altres el servei porta a porta a les activitats
econòmiques i les escoles, punt en que tots els presents coincideixen en que cal incidir i millorar tant el
servei com l’actitud de les activitats.
El Sr. Josep Germain fa especial incís en que cal controlar el tema dels impropis i exercit un control a tots
aquells que no ho facin correctament.
El Sr. Marc Cadevall informa de que es farà una prova pilot d’identificació de l’usuari, que implica saber que
com i quan es llença, per veure si seria viable un pagament per generació.
El Sr. Ramon Clariana comenta que encara hi ha moltíssim gent que creu que els ajuntaments guanyen
diners amb la recollida de residus i que cal fer un esforça informatiu i educatiu per fer entendre que això no
es així. També comenta que cal una millora important del servei que s’ofereix a la ciutat un increment del
control.
El Sr. Juan Martinez Considera el Pla molt poc concret en el seu apartat 3 (adequació de sistemes),
considera que no hi ha una política concreta de creació de cultura/educació en el reciclatge, considera que
el Pla es més de contenció que no pas d’actuació per la reversió de la situació
El Sr. Marc Cadevall aclareix que es treballa amb un document que desenvolupa i concreta aquestes
accions, i que si hi ha propostes concretes de com es pot revertir la situació seran ben rebudes. Reconeix
no obstant que les propostes en les que es treballa requereixen recursos que no es pot saber quin quina
quantitat i termini aniran arribant. El Sr. Juan Martinez comenta que caldria pensar en altres formes de
poder avançar, que no estesin tant basades en els pressupostos públics, o que incorporessin l’aprofitament
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d’altres recursos que es poses a disposició de la societat, com la renta garantida, que podria servir per
reforçar els aspectes de control i informació.
Taula Anella Verda
El Sr. Marc Armengol i el Sr. Ignasi Planas exposen l’estat actual del projecte, que resta pendent d’arpvació
provisional al Ple.
Els Sr. Josep Germain i Juan Martinez comenten que aquesta aprovació s’ha endarrerit molt i que caldria
que l’administració fos més realista a l’hora de fer els calendaris.
Respon el Sr. Marc Armengol i el Sr. Marc Cadevall que, efectivament, la tramitació d’aquest Pla ha estat
molt lenta, i es comenten diferents motius que ho han provocat. Es debat de nou sobre la necessitat que
aquests plans disposin dels recursos necessaris per revertir els problemes actuals, ja que a banda de la
lentitud en la tramitació, tampoc es veu que s’hagi iniciat cap actuació que contribueixi a una millora
substancial, més enllà d’algunes obres com les del camí i alguns torrents, que tot i que poden ser
interessants i de certa envergadura, només cobreixen una part dels camps d’acció previstos.
El Sr. Ramon Clariana fa esment de que un dels motius de l’endarreriment es la gran quantitat
d’al·legacions al Pla que es van presentar per part dels propietaris privats.
Taula de rieres
S’informa al Plenari de que la Taula de rieres està pendent de reunir-se per constituir-la formalment. S’ha
rebut un llistat de gent i entitats interessats a participar-hi i està previst que sigui convocada en un parell de
setmanes. Els representants d’ERC-MES i de C’s demanen formar part també de la Taula.
Procés de l’aigua
El Sr. Marc Cadevall exposa que actualment s’estan resolent les al·legacions rebudes, la major par d’elles
seran desestimades però hi ha alguns punts, com ara la titularitat dels comptadors, de les que s’està
estudiant la seva estimació parcial.
5. Pressupost i Pla de treball 2018
Atenent a l’hora, es proposa enviar la presentació per correu electrònic i discutir-ho a la propera reunió, es
fa un repàs ràpid del pressupost 2018.
6. Precs i preguntes.
No hi ha preguntes.
S’aixeca la sessió a les 20:25h de la qual s’estén aquesta acta.
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