Consell Municipal de
Medi Ambient
20 de gener de 2016

Ordre del dia
1.

Benvinguda i presentació

2.

Constitució del Consell per la legislatura 2015-2019

3.

Incorporació d'entitats al plenari del Consell

4.

Aprovació de l’acta anterior

5.

Presentació de la proposta de Pla de mandat 2015 - 2019, i de
Programa d'actuació municipal per l'any 2016

6.

Presentació del pressupost per l'any 2016

7.

Proposta per la constitució de les taules de sostenibilitat

8.

Precs i preguntes

Representants i documentació

Actualment el plenari el formen 26 entitats, i l’Ajuntament.
Roda de presentacions.
Es lliura la següent documentació:
• Convocatòria (enviada)
• Acta de la reunió anterior (enviada)
• Voltant pel Parc (novembre de 2015)
• Butlletí informatiu del Servei de Medi Ambient (2on semestre 2015)
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Reunions plenari

Espai de deliberació de les polítiques públiques ambientals, i de
seguiment dels compromisos adoptats (anualment seguiment del Pla de
treball), més que d’informació de la feina feta.
3 ordinàries més extraordinàries.
Als centres cívics, casals o seu de les entitats.
Les entitats han/poden proposar els temes d’informació i debat,
prèviament a la convocatòria.

Web

Butlletí informatiu del servei

Contacte
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Nomenaments i incorporació entitats
Properament un cop tinguem tots els representats proposats per les
entitats es faran i notificaran els nomenaments.
Segons art. 11 del Reglament del Consell, el Plenari pot acordar la
incorporació de noves entitats que compleixin els requestis de l’art. 6,
amb veu però sense vot (estar inscrites al RMEAC i tenir per objectiu la
defensa del medi ambient).
El Mandat passat, amb una interpretació amplia d’aquest Reglament, a
l’espera de la seva revisió, es va aprovar la incorporació de:
- Gpenat
- Càtedra UNESCO
- Grup local de Somenergia
- XEST
- Plantem-nos
Avui es proposa el manteniment d’aquestes entitats, i al incorporació de
l’Associació COMMUNITY CAN TERRASSA
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Pla de mandat 2015 - 2019

Pla de mandat 2015 - 2019

Pla de mandat 2015 - 2019

Pla de mandat 2015 - 2019

Pla de mandat 2015 - 2019

Proposta Pla d’Acció Municipal 2016
Pla
Mandat

Títol

3.

Intensificar el programa d’implantació d’horts urbans en els buits urbans.

3.67.
3.78.

Continuar la tramitació del Pla de l'Anella Verda i iniciar el procés d’execució
de les accions prioritàries del Pla de l’Anella Verda.

3.

Realitzar subsidiàriament les actuacions de neteja de vegetació i retirada de
residus als trams urbans de les rieres.

3.71.

Finalitzar el procés de liquidació de la concessió del servei d'abastament
d'aigua i definició del model futur de gestió de l’aigua.

3.73.

Aprovar el Pacte de ciutat per la neteja i la recollida selectiva.

3.73.

Aprovar el nou Pla de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2016-2021 i
aprovar la revisió de l’Ordenança de residus.

3.68.

Desenvolupar accions prioritàries dintre del Pla de Qualitat de l'Aire i del Pla
de Soroll.

3.68.

Redactar un Pla de mobilitat elèctrica.

3.68.

Continuar impulsant el projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
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Pressupost 2016 aprovat inicialment

Àmbit

Import

Anella Verda

150.000 euros d’inversió (capítol VI)

Reforç equip de treball gestió de l’aigua

90.000 euros (capítol I)

Eventuals tasques d’assessorament Alcalde

-

Dispositiu deliberació gestió de l’aigua

50.000 euros (capítol II)

Es manté partida de suport extern gestió de l’aigua

25.000 euros (capítol II)

Es mantenen també les partides (modestes)
recuperades, per estudis i treballs, i comunicació, als
àmbits de l’Anella Verda i qualitat ambiental

32.000 euros (capítol II)
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Taules de sostenibilitat
Mandat anterior:

Aprovació inicial Pla de l’Anella
Verda

Necessitat de revisió de
l'estratègia de lluita contra el
canvi climàtic

Aprovació de l’Avanç del Pla de
prevenció i gestió de residus

Programa de la Setmana del
medi Ambient

Taules de sostenibilitat
Mandat que comença: a determinar pel plenari a proposta de
les entitats.
Per l’any 2016 cal abordar 3 procés de deliberació ciutadana:
Aprovació provisional del Pla de
l’Anella Verda
Aprovació del Pacte per la neteja
i la recollida selectiva, del Pla de
residus, i seguiment del
desenvolupament

Definició del futur model de
gestió de l’aigua a Terrassa

Estat tramitació Pla de l’Anella Verda

23 de maig

Octubre 2012
Maig 2011
25 entitats i 8 persones
8 reunions Taula
4 reunions sectors

Comissió política
Màxim consens

Debat sobre la
proposta

Debat sobre la
proposta

Pacte per la neteja i la recollida selectiva

!
Pacte

COM FER FRONT A LA SITUACIÓ DE
MANCA DE CAPACITAT DELS SERVEIS,
I POCA PARTICIPACIÓ DE LA
CIUTADANIA
PROPOSTES A RECOLLIR AL PACTE
• Participació de tots els agents socials
• Definició d’objectius i prioritats
• Definició de compromisos de totes les parts
• Execució i seguiment continuat i participat

Proposta de creació d’un dispositiu participatiu per a la celebració d’una
consulta ciutadana sobre el model de gestió del servei de l’aigua a Terrassa
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VIRTUAL
Web municipal
a Govern Obert

B
ESPAI
PRESENCIAL

Documents
i informació
• Presentació del procés
• Descripció del
dispositiu
• Arxiu amb resums
informatius
• Recull de premsa

Mapa
d’actors
• Mapa d’actors amb
enllaços a les seves
webs o blocs
• Fitxes de presentació
• Espai d’intercanvi
d’opinions

Presentació
dels escenaris
• Gestió directa
• Gestió indirecta

Calendari de les
activitats dels
programes
públics
• Comissions
• Calendari d’actes,
accions, debats
ciutadans...
• Calendari del procés

Activitats proposades per les diferents àrees i serveis de
l’administració, així com també, d’altres agents ciutadans del mapa
d’actors

Programes
públics

C
CONSELL
EDITORIAL

Supervisió
política
• Alcalde
• Plenari (tots els grups)

Preparació
de continguts de
serveis
municipals
• Medi Ambient
• Ciutadania i Qualitat
Democràtica
• Serveis Jurídics
• Serveis Econòmics
• Estructura Territorial i
Districtes
• Tecnologia
• Govert Obert

Staff tècnic
del dispositiu
• Tècnic del Consell
• Community Manager

Supervisió
ciutadana
• Dues persones
representants escollits
per la ciutadania
• Dues persones a
sorteig dels actors
• Dues persones
escollits del Consell
Municipal Medi
Ambient

Taules de sostenibilitat
Proposta d’altres taules?

Programa de la Setmana del
medi Ambient

Precs i preguntes

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient
Ca Pantà, 20, 2n; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00
mediambient@terrassa.cat
http:// www.terrassa.cat
http://www.mediambient.terrassa.cat/

