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

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL MEDI AMBIENT DE TERRASSA
Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
23 de març de 2015
18:30 hores
Sala d’Actes del Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany

Assistents:
Eva Herrero Alonso
Marc Cadevall Artigues
Rosa Sanz Sánchez
Salvador Pérez Riera
Ignasi Planas de Martí
Montse Rodríguez
Vicenta Villar Moratalla

Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
Director de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat
Directora de l’Àrea de Planificació Urbanística i Terriori
Cap del Centre de Documentació i Educació Ambiental
Tècnic de Medi Ambient i Sostenibilitat
Secretària del Consell
En representació d’ADF.

Josep Monterde Farnés
Ramon Clariana
Beatriz Escribano
Eva Salvador
Alejandro Rodríguez
Jordi Orta
Juan Martínez
Toni Granados
Óscar Pérez
Javier Trigueros
Sílvia Invers
Marta Brull
Martí Rosas
Meritxell Valero
Jordi Moreno

ADENC
Federació AAVV de Terrassa
CÀTEDRA UNESCO
Grup Municipal CiU
Grup Municipal del PP
Grup Municipal del PSC
CÀTEDRA UNESCO i Universitat Politècnica de Catalunya
Voluntaris Forestals de Terrassa
Voluntaris Forestals de Terrassa
Voluntaris Forestals de Terrassa
Som Energia
Fundació Mina d’Aigües de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya
Cambra Oficial de Comerç i Indústria
Parc de Bombers de Terrassa

Han excusat la seva absència:
Juan Antonio Gallardo
Rosa Sanz Sánchez
Antonio E. Pereira

Regidor Delegat d’Universitats i Projecció de la Ciutat
Directora de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1. Rendició de comptes Pla de Mandat Medi Ambient i Sostenibilitat 2012-2015
2. Torn obert de preguntes
Desenvolupament de la sessió
La Sra. Eva Herrero obre la sessió, després de fer unes declaracions a Premsa i de convidar tots els
assistents a un lleuger berenar. Comenta que hi ha un únic punt a l’ordre del dia, el de rendiment de
comptes de la feina realitzada, exercici que es considera molt importat i que ha de permetre recollir las
opinions de tothom i apuntar els temes que han quedat pendents i que s’espera que tinguin continuïtat amb
el nou Ple municipal.
No hi ha punt d’aprovació de l’acta anterior perquè es va enviar i aprovar l’acta per correu electrònic.
Esmenta les persones que han excusat la seva absència.
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1. Rendició de comptes Pla de Mandat Medi Ambient i Sostenibilitat 2012-2015
La Sra. Eva Herrero informa que la presentació de la feina realitzada, que és en part també resultat de la
implicació i participació de totes i tots a les Taules del Consell, es farà mitjançant una projecció, i que
s’acompanya d’un dossier resum del que s’ha facilitat còpia a tots els assistents.
Comenta que de les 19 grans accions previstes al Pla de mandat, 15 s’han finalitzat, 3 estan a punt de
quedar enllestides i només 1 no s’ha pogut realitzar. Informa també que aquest mandat ha estat precedit
d’un anterior amb retallades importants del pressupost del Servei, d’un 30 %, i que durant els 4 anys s’ha
mantingut el pressupost estable, amb algun creixement els 2 darrers, però sense arribar als nivells anteriors
a la crisi.
El Sr. Marc Cadevall repassa amb la projecció cada una de les 19 accions, explicant la feina feta i els
resultats assolits. Un cop finalitzat, s’obra un torn de paraules.
La Sra. Bea Escribano comenta que la depuradora té un tractament de membrana i parla de la dificultat de
fer servir aigua regenerada. Pregunta si el litigi que manté amb el Golf dificulta que part de l’aigua
regenerada es deixi a la ciutat. També pregunta si no seria possible recollir l’aigua de pluja. Marc Cadevall li
respon que el Golf ja aprofita tota l’aigua regenerada després de fer (i pagar) ells el tractament terciari, i que
el bombament i la canonada no permet portar més aigua que la que necessita el camp. Eva Herrero
comenta que regenerar l’aigua i fer-la servir per regar té l’inconvenient que la depuradora està al sud i fer
pujar l’aigua cap al nord requereix una despesa gran d’energia. Seria més sostenible que aquesta aigua
regenerada l’aprofités Rubí, però el context econòmic no ha permès engegar aquests projectes.
El Sr. José Luis Charles pregunta quina part de la tarifa social de l’aigua l’assumeix l’ajuntament i quina
Mina. Marc Cadevall li respon que és un “no ingrés”. Com que al final despeses i ingressos acaben ajustantse, la realitat és que el cost d’aquesta mesura es repercuteix amb la resta d’usuaris que paguen el rebut de
l’aigua.
El Sr. Charles demana per la contractació de la retirada d’arbres caiguts per les ventades. Ho pregunta
perquè pensava que els particulars podien recollir llenya. També demana si es poden cremar restes de
poda. Eva Herrero li respon que ha anat molta gent a recollir fusta i no sempre han fet bé les coses, i que la
majoria de boscos no són públics. Ignasi Planas explica que després de Setmana Santa començaran els
treballs de retirada, i que el cost es finançarà amb el valor de la fusta. També informa que no es poden
cremar restes vegetals, que cal portar-les a la deixalleria o fer compost.
El Sr. Antoni Serra pren la paraula i comenta que si l’objectiu d’aquesta sessió és dir com ha anat, opina que
el balança del mandat és positiu, i que la participació a través de les taules també la considera positiva, tot i
que en qüestionaria l’eficàcia. Agraeix que l’ajuntament vulgui escoltar altres opinions, i lamenta no sentir les
opinions dels grups polítics, que han marxat abans de finalitzar la reunió. Eva Herrero agraeix al Sr. Serra la
valoració que fa, i comenta que al llarg del mandat ha intentant sempre comptar amb la resta de grups
polítics ja que molts plans i propostes tenen una vida més llarga que un mateix mandat. Posa com exemple
l’aprovació unànime del Pla de l’Anella Verda. Espera que abans que acabi l’any estigui enllestit una part del
camí circular de l’Anella Verda i que aquest sigui valorat per la ciutadania. Sobre la qüestió dels processos
participatius opina que és un camí i un aprenentatge per a totes les persones implicades, polítics, entitats,
etc. El Sr. Salvador Pérez apunta que aquest mandat el nivell de participació al Consell ha passat d’unes 20
persones a 80, gràcies a la creació de les taules.
El Sr. Joan Cano demana si es coneixerà el model futur de gestió de l’aigua abans de les eleccions. La Sra.
Herrero respon que cal analitzar tots els models possibles i que es un procés complicat, i que no estarà
finalitzat abans d’acabar el mandat.
El Sr. Cano diu que el 60% de les canonades de Terrassa són de fibrociment i que Mina no ha fet una gestió
correcta del tema ja que s’havien de substituir. El Sr. Cadevall li respon que qualsevol inversió que fa Mina
la carrega als usuaris mitjançant les tarifes, com no pot ser d’una altra manera. I que en el cas del
fibrociment, Mina ha anat fent inversions i l’Ajuntament n’estava informat, i que han estat les necessàries i
que es podien finançar sense fer increments importants de les tarifes. Eva Herrero comenta el cas d’Aigües
de Mataró, que és una empresa pública, té un percentatge de fibrociment superior a Terrassa.
El Sr. Cano pregunta per què cap al mes d’abril es va signar un conveni amb Mina sobre tarifa social i fins el
mes de desembre no s’han començat a donar els ajuts. El Sr. Cadevall aclareix que el conveni és pel Fins
social de l’aigua, que és una mesura complementària de la tarifa social. I que en ambdós casos, sempre hi
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ha uns mesos de retard entre l’aprovació de la mesura i el seu atorgament als que ho demanen, ja que
s’han de demanar i després s’han de fer un seguit de comprovacions i tràmits. Eva Herrero reflexiona sobre
les barreres informatives que impedeixen que la gent que podria acollir-se ho faci ràpidament, enlloc de ferho tant progressivament. Per això es va fer el díptic i s’han anat reforçant les mesures informatives.
Sense més intervencions demanades, la Sra. Herrero s’acomiada dels assistents informant que no
continuarà com a regidora a l’Ajuntament, agraeix molt la col·laboració de totes i tots, incloent a les
persones que treballen al Servei, i fa un balanç molt positiu de l’experiència viscuda a nivell personal.
I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, a les 21:00 hores.
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