
 

Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient 

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL MEDI AMBIENT DE TERRASSA 2019

Sessió: ordinària 
Data: 26 de novembre de 2019
Hora: 18:00 hores
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)

Assistents:

Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Melgares Aguirre, Lluïsa
Regidor Medi Ambient Caballero Peña, Carles
Regidora de Qualitat Democràtica Martínez Viñas, Ona
Directora Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat Escudé Blasi, Cristina
Directora Àrea 1 Serveis Territorials i Seguretat Andreu Almécija, Emilia
Director de Serveis de Medi Ambient Cadevall Artigues, Marc
Secretaria Consell Herreros Sala, Miquel
Tècnica d’Educació Servei de Medi Ambient Linuesa Diaz, Begoña
Grup Municipal Tot per Terrassa Coromines Gómez, Xavi
Grup Municipal Junts per Terrassa Vidal Ramón, Xavier
Grup Municipal ERC-MES Gallardo Ferrand, Albert
Grup Municipal PSC Orta Roca, Jordi
Grup Municipal PSC Armengol Puig, Marc
Cambra de Comerç López Garcia, Juanjo
CECOT Carmona, Marta
Associació BiciTerrassa Club (BiTer) Palet Ortiz, Miquel
ADENC Querol, Esther
Voluntaris Forestals Terrassa Granados Ariza, Toni
Som Energia-grup local Terrassa Invers Barriga, Sílvia
Càtedra Unesco de Sostenibilitat Escribano  de Robles, Beatriz

Han excusat la seva absència:

CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central
UGT González Sánchez, Montserrat

No han assistit:

Grup Municipal  CIUTADANS
Centre Excursionistes Terrassa (CET)
Club Muntanyenc de Terrassa
UPC-ESEIAAT
Grup de Protecció d’Espais Naturals de Terrassa
GPENAT
ADF

FAVT
UGT
XARXA D’ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT
Community Can Terrassa
Xest (Xarxa d’Escoles Terrassa)
EL BOIXAC
PLANTEM-NOS
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Ordre del dia

1. Presentació dels regidors i regidores i dels representants de les entitats.
2. Constitució del Consell
3. Intervenció de la Regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez.
4. Informació sobre l’elecció de la Vicepresidència.
5. Aprovació de l’acta de la reunió anterior i del calendari de reunions, horaris i llocs.
6. Presentació del Programa de govern en els àmbits del medi ambient i l’energia.
7. Presentació de la proposta de pressupost 2020 en els àmbits del medi ambient i l’energia.
8. Altres informacions de la Presidència.
9. Precs i preguntes.

1. Presentació dels regidors i regidores i dels representants de les entitats.

La Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i el Regidor de Medi Ambient,
Carles Caballero, obren la sessió a les 18:15h donant la benvinguda  i obren una roda de presentacions per
tots els assistents.

2. Constitució del Consell

La Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares dona per constituït el Consell i
passa la paraula al secretari, Miquel Herreros.

El secretari exposa que es procedirà a fer els nomenaments dels representants i del secretari, i la delegació
de la presidència al Regidor de Medi Ambient. També proposa tractar el punt 4 de l’ordre del dia, i exposa el
procediment d’elecció de la Vicepresidència conforme l’article 9 del Reglament del Consell  Municipal de
Medi  Ambient.  Proposa i  encoratge als membres del  Plenari,  a excepció dels representants dels grups
polítics,  a  presentar  la  seva  candidatura  a  la  Vicepresidència.  Explica  que  les  presentacions  de  les
candidatures  s’han de presentar amb 5 dies hàbils d’antelació a la realització de la pròxima reunió ordinària
del Consell, que està assenyalada segons el calendari pel pròxim dia 29 de gener de 2020. L’elecció de la
Vicepresidència serà en el proper Plenari.

3. Intervenció de la Regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez

Regidor de Medi Ambient dona la paraula a la Regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, que exposa
les previsions del programa de govern en aquesta matèria, en el sentit de reforçar i dinamitzar les eines i
instruments de que disposa l’Ajuntament. Es distribueix material informatiu.

El Regidor de Medi Ambient proposa donar continuïtat als 4 grups de treball actius al si del Consell, que són
la Taula de l’Anella Verda, la de Benestar animal, la de Rieres i la de Residus, sens perjudici que en el marc
del que s’ha exposat anteriorment, aquests grups puguin ser reforçats i modificats en un futur proper. El
Plenari acorda donar aquesta continuïtat.

El representant del Grup Municipal del PSC, Marc Armengol, pregunta sobre la continuïtat de les Taules i
planteja algun dubte sobre si algun d’aquests grups no te entitat pròpia. S’informa que no, que tots son
grups al si del Consell, tot i que tenen un funcionament autònom. Es comenta també que es procedirà tot
seguit a fer difusió de les Taules i a inscriure més entitats i persones que puguin estar interessats. S’acorda
també que es faran públics els calendaris de reunions de les Taules.

4.  Informació sobre l’elecció de la Vicepresidència

Aquest punt ja s’ha tractat en el punt 2 per part del secretari.
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5.  Aprovació de l’acta de la reunió anterior i del calendari de reunions, horaris i llocs

El  Regidor de Medi Ambient  informa que es dona per aprovada l’acta anterior enviada després de l’últim
plenari, ja que no s’ha presentat cap esmena. Seguidament passa la paraula a la Tècnica d’Educació Servei
de Medi Ambient, Begoña Linuesa, que exposa la proposta de calendari i horari de les pròximes reunions,
que s’aprova.

6.  Presentació del Programa de govern en els àmbits del medi ambient i l’energia

El  Regidor de Medi Ambient proposa tractar conjuntament els punts de l’orde del dia 6 i 7. Seguidament
passa  la  paraula  al  Director  de  Serveis  de  Medi  Ambient,  Marc  Cadevall,  que  presenta  les  línies
estratègiques del Programa i el pressupost 2020.  S’enviarà la presentació als membres del Plenari i es
penjarà a la web del Consell.

7.  Presentació de la proposta de pressupost 2020 en els àmbits del medi ambient i l’energia 

Aquest punt ja s’ha tractat en el punt anterior.

8. Altres informacions de la Presidència

El Director de Serveis de Medi Ambient informa que es porta a aprovació inicial en el proper Ple el Pla de
residus i el Contracte programa amb Eco-equip.

9.  Precs i preguntes. 

La representant de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, Beatriz Escribano,  proposa  buscar  fórmules  per
motivar més la participació d’entitats i de la ciutadania al Consell Municipal de Medi Ambient de Terrassa.

La representant de Som Energia-grup local Terrassa, Sílvia Invers, fa la proposta d’impulsar una ordenança
d’energia fotovoltaica. El Regidor de Medi Ambient manifesta que ja s’estant fent actuacions per impulsar
l’energia  fotovoltaica  via  bonificacions  i  expressa  el  compromís  del  Govern  en  desenvolupar  aquesta
ordenança.

El representant del Grup Municipal PSC, Jordi Orta, fa la reflexió sobre l’estabilitat dels terrenys i murs de
les rieres. El Regidor de Medi Ambient respecte aquest tema comenta que, encara que no es disposi de
recursos per fer front a aquesta problemàtica, és molt important donar visibilitat al problema de les rieres a
Terrassa, motiu pel que s’ha creat una regidoria pròpia.

La representant d’ADENC, Esther Querol, fa la reflexió de la importància de la plana del Vallès al marge de
l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenc i l’Obac. També vol fer esment que potser caldria referir-se
l’emergència climàtica com a canvi climàtic o esclafament global. El Regidor de Medi Ambient comenta la
importació que pot tenir la ampliació del Parc, i  es compromet a no abandonar la protecció de la resta
d’espais naturals de la plana. Respecte a la terminologia, insisteix en la necessitat de parlar de crisi  o
emergència, donat el moment en que estem en relació a aquest fenomen global.

El representant dels Voluntaris Forestals Terrassa, Toni Granados, insisteix sobre la necessitat de no deixar
el manteniment de la xarxa de camins per la prevenció d’incendis, i proposta d’utilitzar ramats en les zones
forestals per reduir el sotabosc.

La representant de CECOT, Marta Carmona, vol fer la reflexió ja que no ha vist cap mesura en relació a
l’economia circular, que considera molt important. El  Director de Serveis de Medi Ambient, manifesta que
efectivament és important, i que tot i tenir poques competències per abordar aquest tema des de l’àmbit
local, hi ha algun projecte en estudi juntament amb el Servei d’Empresa.
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La representant de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat es suma a la idea de l’economia circular aportant
exemples d’iniciatives que es duen a terme en altres municipis. Aprofita la seva intervenció per preguntar
sobre el funcionament de les taules de treball. En aquest punt, Marc Cadevall explica el funcionament de les
taules de treball existents i manifesta que les dinàmiques de les 4 taules són diferents donades les seves
característiques. 

La representant de Som Energia-grup local Terrassa, Sílvia Invers, proposa que es torni a crear la taula
d’energia. El Regidor de Medi Ambient,  anima també a fer-ho i suggerint anomenar-la taula de transició
energètica.

S’aixeca la sessió a les 20:00 h de la qual s’estén aquesta acta.
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