Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient
GNMA 40/2014

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

Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
20 de gener de 2016
18:30 hores
Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany (Av. Àngel Sallent, 55)

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 CDC
Grup Municipal PPC
Grup Municipal PSC
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal CIUTADANS
Grup Municipal TeC-E
UPC
ADF
FAVT
Parc de Bombers de Terrassa
Cambra de Comerç
Club Muntanyenc de Terrassa
Associació BiciTerrassa Club (BiTer)
Fundació Mina Aigües de Terrassa
SOM ENERGIA-GRUP LOCAL TERRASSA
CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT
GRUP PER LA PROTECCIÓ
ESPAIS NATURALS TERRASSA
(GPENAT)

ARMENGOL PUIG, MARC
CANDELA LÓPEZ, EVA
CADEVALL ARTIGUES, MARC
PÉREZ RIERA, SALVADOR
BOSCH ORÚS, MIRIAM
NART I JUANES, DANIEL
RODRÍGUEZ ULLOA, ALEJANDRO
ORTA ROCA, JORDI
DALMASES, CARLES
SELLARES LÓPEZ, VERÓNICA
MARTÍNEZ BLANCO, JÚLIA
ESCRIBANO RODRÍGUEZ DE ROBLES, BEATRIZ
VILLAR MORATALLA, MARIA VICENTA
CLARIANA CALVO, RAMON
MORENO MILLAN, JORDI
VALERO MARCET. MERITXELL
TRIADÓ CIRERA, JOSEP
PALET ORTIZ, MIQUEL
PARÉS, ROSER
INVERS GARRIGA, SILVIA
MARTINEZ MAGAÑA, JUAN

GERMAIN OTZET, JOSEP

Han excusat la seva absència:
CECOT
COSTA, JORDI
ASSOCIACIÓ COMMUNITY CAN TERRASSA GOMEZ DE LAZARO GUTSENS, EVA
Voluntaris Forestals Terrassa
GRANADOS ARIZA, ANTONI

No s’han personat:
PLANTEM-NOS
ADENC
Xest (Xarxa Escoles Sost. Terassa)
CCOO VALLÈS OCCI-CATALUNYA CENTRAL
UGT
CET (sembla ser que hi va haver un error en la convocatòria)
Grup Municipal CUP- PA
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda i presentació del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat.
Constitució del Consell per la legislatura 2015-2019.
Incorporació d'entitats al plenari del Consell.
Aprovació de l’acta anterior.
Presentació del Pla de mandat 2015 - 2019, i del Programa d'actuació municipal per l'any 2016.
Presentació del pressupost per l'any 2016.
Proposta per la constitució de les taules de sostenibilitat.
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Benvinguda i presentació del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat.
Marc A. dona la benvinguda i agraeix l’assistència, es presenta ell i presenta a la Eva C. i al Marc C. Fa un
breu discurs de propòsits per aquest mandat i explica que el Consell municipal és l’òrgan de deliberació de
les politiques públiques ambientals a la ciutat. També es fa saber que el nomenament dels representants es
farà les properes setmanes ja que manca determinar els representants d’algunes entitats.
Es fa una roda de presentacions.
Marc C. presenta la documentació que s’ha enviat prèviament als membres o que s’aporta:
-

Convocatòria
Acta de la reunió anterior
Presentació
Butlletí informatiu del Servei de Medi Ambient
Voltant pel Parc (novembre 2015)

2. Constitució del Consell per la legislatura 2015-2019.
Es dona per constituït el Consell per aquesta legislatura.
Marc A. explica que es faran 3 reunions anuals del plenari i les extraordinàries que s’escaigui, i es proposa
treballar amb grups de treball com s’exposarà al punt 7.
Marc C. fa una breu explicació de la dinàmica de funcionament del Consell. S’explica que les reunions seran
en diferents equipaments al territori o a les seus de les entitats si així ens ho proposen. Que la
documentació de les convocatòries, actes, presentacions, etc. es pengen a la web, si pot ser prèviament.
Que la intenció no és informar de tot allò que fem, cosa que es farà mitjançant el butlletí, sinó plantejar els
temes que requereixen un debat o deliberació, sens perjudici que les entitats puguin demanar informació de
qualsevol qüestió. S’insisteix que les entitats poden adreçar-se al Regidor o al Servei per demanar qualsevol
informació o plantejar, prèviament o durant les reunions, que es debati un determinat tema o s’inclogui a
l’ordre del dia.
3. Incorporació d'entitats al plenari del Consell.
Marc A. dona la paraula a Marc C. que explica com es fa la incorporació d’entitats al Plenari, i proposa la
incorporació de les entitats no previstes al reglament, les que ja es varen incorporar el mandat passat
(gpenat, Càtedra UNESCO, XEST, Plantem-nos i somenergia), i una que s’ha constituït recentment, l’As.
COMMUNITY CAN TERRASSA, que es proposa que s’incorpori al Consell. La incorporació es acceptada
per unanimitat pel plenari del consell. Es recorda que aquestes entitats tenen veu i no vot.
S’anuncia que properament es revisarà el reglament de participació ciutadana, i que un cop aprovat, en el
marc d’aquest, s’actualitzarà el reglament del Consell, qüestió que ja es debatrà en el seu moment.

2

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient
GNMA 40/2014

4. Aprovació de l’acta anterior.
L’acta anterior va ser enviada a tots els representants, compta amb el vist-i-plau dels anteriors membres del
Consell. S’aprova per unanimitat sense esmenes.
5. Presentació del Pla de mandat 2015 - 2019, i del Programa d'actuació municipal per l'any 2016.
Marc A. / Eva C. exposen les prioritats, valors i criteris del Pla de Mandat. Marc C. explica els objectius
estratègics de medi ambient, i els objectius operatius del Pla d’Acció Municipals 2016. Prèviament s’han
enviat els documents als membres del Consell.
6. Presentació del pressupost per l'any 2016.
Marc A. exposa a grans trets els pressupost municipal i les prioritats, i dona la paraula a Marc C. que explica
les novetats del pressupost 2016 de medi ambient.
7. Proposta per la constitució de les taules de sostenibilitat.
Marc C. que explica el funcionament de les taules, que tenen vocació de ser constituïdes a iniciativa i interès
dels membres del Plenari, que son presidides per un dels seus membres, i que s’han d’organitzar amb la
màxima autonomia fins on sigui possible, i on no, comptaran amb el suport del serveis municipals. Exposa
que el mandat passat hi havia 4 taules o grups de treball, per l’Anella Verda, l’energia, l’educació ambiental i
els residus.
A banda d’altres propostes que puguin sortir de les entitats i del Plenari per la constitució de Taules o grups
de treball, Marc C. exposa que per l’any 2016 es preveuen tres temes que requereixen participació de la
ciutadania, i en els que el Consell haurà de jugar algun paper.
•

En primer lloc, es proposa donar continuat a la Taula de l’Anella Verda, i s’acorda que es convocarà
properament per exposar en detall l’estat de tramitació del Pla i permetre el debat en la proposta final.
Es fa un resum breu de la situació mitjançant la presentació.

•

En segon lloc, s’informa que s’està treballant en un dispositiu que permeti la informació i deliberació de
la ciutadania previ a la consulta sobre el futur model de gestió de l’aigua, que no serà en aquest cas,
una Taula o grup de treball al si del Consell, sinó un mecanisme més complert. En tot cas, el plenari
podrà debatre les qüestions que convingui i siguin demanades. Marc C. explica la proposta de dispositiu
de participació ciutadana co-dissenyat entre la Sra. Itziar Gonzalez, eventual contractada per
l’Ajuntament per assessorar en aquests processos, i els grups municipals i la Taula de l’aigua.

•

En tercer lloc, s’informa que s’està treballant amb la resta de grups municipals en el Pacte per la neteja,
i que en aquest cas també es considera necessari un procés d’informació i deliberació més ampli que el
que permet, inicialment, un grup de treball al si del Consell. Es recorda que el Consell, mitjançant la
Taula de residus, ja va fer el seguiment de la redacció del Pla de prevenció i gestió de residus, que està
aprovat com Avanç, i que en el marc del Pacte s’aprovarà definitivament. El Pacte serà primer
consensuat amb els grups municipals i acordat amb les entitats dels districtes i amb el mateix Consell
municipal, i després aprovat pel Ple. Es suggereix que un cop s’aprovi, es pugui constituir de nou la
Taula de residus, a la que s’haurien d’incorporar les entitats i persones que ho desitgin, i que faria el
seguiment del desenvolupament del Pacte i del Pla de residus.

Finalment, es proposa que també es torni a reunir, si és d’interès dels membres del Plenari, el grup de
treball d’educació ambiental, amb l’objectiu de definir el programa de la propera Setmana del Medi Ambient.
I en relació a aquesta nova edició, s’informa que s’està treballant en traslladar l’acta final de la festa del
diumenge a la Rambla, i completar aquesta activitat amb una fira de la mobilitat sostenible i del vehicle
elèctric que pugui esdevenir un referent.
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Sobre la resta d’àmbits de treballs, es convida a les entitats a proposar altres grups de treball, però es
considera que almenys per al proper any, la feina que hi ha en els àmbits fins ara exposats és molta, i que
cal focalitzar els esforços en aquestes qüestions.
8. Precs i preguntes
El Sr. Ramon Clariana ( FAVT) intervé i esmenta que com a entitat formen part de la Taula de l’Aigua, valora
les propostes presentades i posa en dubte i demana aclariments sobre l’apartat “Consell editorial” del
dispositiu de deliberació ciutadana sobre la gestió de l’aigua. Diu que la Taula de l’Aigua va demanar la
creació d’un òrgan civil de deliberació i també pregunta si aquesta proposta ja està aprovada i, en cas
positiu, de quina manera.
Responen el Sr. Marc C., la Sra. Eva C. i el Sr. Marc A., fent referència a que no es requereix un acord del
Ple per tal que l’Ajuntament posi en funcionament aquest dispositiu i que al estar co-dissenyat, en principi
compta amb el consens de tots els actors participants. Tanmateix s’esmenta que es un dispositiu que s’ha
d’acabar de perfilar i que, en principi, hauria d’estar operatiu en dos mesos. La Sra. Eva C. remarca que
“Consell Editorial” vol dir grup de gent/entitats/departaments que vetllaran per tal que el procediment i el
dispositiu creat sigui correcte, transparent, etc. S’informa que la possible creació d’un òrgan civil de
deliberació s’ha descartat, i que queda substituït per aquest dispositiu.
El Sr. Juan Martínez (Càtedra UNESCO per la Sostenibilitat) demana aclariments en relació als objectius
estratègics del Pla de Mandat, ja que considera que es desplaça la prioritat als temes de la gestió de l’aigua
i els residus, en substitució del Pla de l’Anella Verda, i això pot posar en risc aquesta iniciativa que pot ser
un referent pel país. També demana quines actuacions concretes es faran l’any 2016 en relació a l’Anella
Verda. Afegeix que considera que el pressupost es continuista, sense canvis ni millores en les aportacions
al projecte de l’Anella Verda. En relació a la Taula d’Energia, opina que caldria recuperar aquest tema ja que
és molt important i en el mandat passat va ser poc operativa. Respecte al tema de dispositiu de participació
per la definició del futur model de gestió de l’aigua exposa la seva preocupació per l’absència d’un calendari
clar, més tenint en compte que és un tema que ha de quedar resolt aquest any 2016. Tampoc li queda clar
el concepte de “Consell Editorial” i considera que un dels actors supervisors hauria de ser la mateixa Taula
de l’Aigua, que no forma part de dit Consell.
Responen el Sr. Marc C., la Sra. Eva C. i el Sr. Marc A.:
En referència a l’Anella Verda, es confirma que es tracta també d’un objectiu prioritari i que pel 2016
incrementa una mic el pressupost, fet que cal valorar positivament donada la situació econòmica, tot i que
ben segur que tots voldríem disposar de més recursos per aquest i altres projectes. S’exposa que durant
l’any 2016 la prioritat i els esforços es centraran en acabar la tramitació del Pla, més que en fer altres
actuacions de desenvolupament del projecte, tot i que es faran les que es pugui.
Pel que fa al procés en relació al model de gestió de l’aigua, es reconeix que queda poc temps i que el
calendari és molt intens, i s’exposa breument la feina realitzada fins ara en relació a la liquidació de la
concessió actual i la definició del model futur, i la feina pendent i prevista per l’any 2016. S’insisteix en que
en aquesta primera reunió del Consell no s’havia previst aportar una informació detallada sobre aquesta
qüestió, sinó plantejar quin ha de ser el paper del Consell en relació al debat i el dispositiu de participació
ciutadana. I s’insisteix també en que, encara que no està prevista la creació d’un òrgan tipus comissió o
taula per la deliberació sobre el model, el Plenari del Consell pot acollir aquest debat si així es planteja. Em
aquest sentit es proposa que un una propera sessió es pugui abordar la feina feta i el pla de treball per l’any
2016 amb més profunditat.
Per últim, respecte al tema de la Taula d’Energia, efectivament cal reprendre el debat, i treballar en la
direcció que s’apuntava en les conclusions del treball de la taula el mandat passat. No obstant, s’esplica que
aquesta actuació quedarà prevista pel 2017, ja que enguany s’ha de prioritzar la feina en relació a la
finalització del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
La Sra. Sílvia Invers (SOMENERGIA) demana la paraula i exposa que creu que la feina en relació al tema
de l’energia no pot esperar al 2017, i que cal actuar de seguida en la millora del parc existent d’edificis. Pel
que fa a l’aigua, considera que la Taula de l’Aigua perd pes dins del “Consell Editorial” proposat i pregunta si
realment l’Ajuntament es podria fer càrrec d’una gestió pública o no. Demana aclariments respecte a la
compra d’autobusos amb gasoil, la modalitat més contaminant que existeix. Finalment, explica que la
Diputació està engegant un programa en relació a la pobresa energètica.
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Responen el Sr. Marc C. i el Sr. Marc A.:
En relació als temes d’energia, s’informa que s’estudiarà quines mesures es podrien aplicar des de
l’Ajuntament en relació a la millora energètica del parc d’edificis, però que com s’ha dit, la prioritat ara per
ara de l’equip tècnic és millorar els edificis públics.
S’aclareix que no es poden comprar tots els autobusos híbrids pel cost i pel risc que suposa la inexperiència
en la gestió d’aquesta tecnologia nova, i que dels 10 autobusos que podrien ser híbrids (hi ha 1 microbus i 4
articulats que no disposen de versió hibrida al mercat), ho seran 6.
S’informa que dilluns es presenta l’Oficina de la pobresa energètica a Terrassa, i que som pioners en
aquesta matèria, i que si hi ha possibilitats de col·laboració amb la Diputació ja es demanarà quan s’engegui
el programa esmentat.
La Sra. Beatriz Escribano comenta que ha trobat a faltar informació sobre quin percentatge correspon el
pressupost de medi ambient del total del pressupost municipal, així com una comparativa d’aquests
pressupostos amb altres ciutats similars.
Responen el Sr. Marc C. i el Sr. Marc A., informant que el pressupost total és d’uns 200 milions d’euros i que
per fer aquest percentatge i comparativa caldria definir què considerem politiques publiques ambientals, ja
que per exemple el pressupost destinat a mobilitat sostenible no està en el servei de medi ambient, i per tant
no surt en la informació que s’ha donat. Es buscarà algun indicador que pugui ajudar a aclarir els dubtes
plantejats.
El Sr. Ramon Clariana (FAVT) intervé novament per afirmar que sobre el tema de la gestió dels residus i la
neteja, que és molt important i que afecta a tota la ciutadania, cal debatre mols aspectes.
Responen el Sr. Marc A. afirmant novament de que és un objectiu prioritari del govern actual, i el Sr. Marc C.
insistint el que s’ha plantejat al Plenari sobre la creació d’un grup de treball al respecte.

I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, a les 20:30 hores.
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