Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat
Serveis de Medi Ambient

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

Ordinària
29 de gener de 2020
18:30 hores
INTEXTER-UPC (C/ Colom, 15 Edifici TR7)

Assistents:
Regidor Medi Ambient
Directora Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat
Director de Serveis de Medi Ambient
Cap del Servei de Qualitat Ambiental
Secretaria Consell
Tècnica d’Educació Servei de Medi Ambient
Tècnica de Premsa Àrea Urbanisme i Sostenibilitat
Grup Municipal Tot per Terrassa
Grup Municipal Junts per Terrassa
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal PSC
Grup Municipal CIUTADANS
UPC – ESEIAAT
GPENAT
VOLUNTARIS FORESTALS
VOLUNTARIS FORESTALS
VOLUNTARIS FORESTALS
ADF
UGT
Cambra de Comerç
CECOT
Associació BiciTerrassa Club (BiTer)
ADENC
Som Energia-grup local Terrassa
Càtedra Unesco de Sostenibilitat
Fryday for Future

Caballero Peña, Carles
Escudé Blasi, Cristina
Cadevall Artigues, Marc
Crispi Sucarrats, Anna
Herreros Sala, Miquel
Linuesa Diaz, Begoña
Sánchez Moreno, Mª del Mar
Coromines Gómez, Xavi
Vidal Ramón, Xavier
Gallardo Ferrand, Albert
Orta Roca, Jordi
Ramírez Relaño,Cynthia
Carrera Gallissà, Enric
Germain Otzet, Josep
Granados Ariza, Antonio
Playà, Jordi
Porras, Oriol
Villar Moratalla, Vicenta
González Sánchez, Montserrat
López García, Juan José
Carmona, Marta
Palet Ortiz, Miquel
Querol, Esther
Invers Barriga, Sílvia
Carrera Gallissà, Enric
Aragay, Cristina

Han excusat la seva absència:
FAVT
No han assistit:
Centre Excursionistes Terrassa (CET)
Club Muntanyenc de Terrassa
CCOO VALLÈS OCCI-CAT CENTRAL
XARXA D’ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT
Community Can Terrassa
EL BOIXAC
PLANTEM-NOS
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1. Benvinguda i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Elecció de la Vicepresidència.
3. Proposta per la reorganització dels òrgans de participació de Medi Ambient.
4. Proposta per la organització de la 29a Setmana del Medi Ambient i de l’Ecofòrum’20.
5. Altres informacions de Presidència.




Aprovació definitiva del Pla de l’Anella Verda.
Acord d’adhesió a la Declaració del plàstic d’Oslo.
Conveni amb la Cecot i Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

6. Temes proposats per les entitats.
7. Precs i preguntes.
1. Benvinguda i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Enric Carrera, com representant de l’entitat membre UPC – ESEIAAT, dona la benvinguda a tots els
assistents de la reunió del Consell Municipal del Medi Ambient. Seguidament, el Regidor de Medi Ambient,
Carles Caballero, obre la sessió a les 18:30h. S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
2. Elecció de la Vicepresidència
El Regidor de Medi Ambient informa que no s’ha presentat cap candidatura per l’elecció a la
Vicepresidència, tanmateix encoratja novament als membres del Plenari, que no siguin representants dels
grups polítics, a presentar la seva candidatura a la Vicepresidència en qualsevol moment.
3. Proposta per la reorganització dels òrgans de participació de Medi Ambient
El Director de Serveis de Medi Ambient, Marc Cadevall, informa sobre la reorganització dels òrgans de
participació, de forma que les Taules de Benestar Animal, de Rieres i de Residus, que ja funcionaven amb
autonomia, esdevindran òrgans de participació independents del Consell, tal com ja ho és l’Observatori de
l’Aigua de Terrassa. Quedaran pel Consell els debats sobre les polítiques municipals en relació a l’Anella
Verda, la qualitat ambiental, l’energia i la protecció de la salut, a banda d’altres que es puguin plantejar.
La representant de Som Energia - grup local Terrassa, Silvia Invers, reitera la seva proposta a la creació de
la Taula de l’energia. El Regidor de Medi Ambient considera que l’energia és una tema transversal i que per
tant, pot tractar-se en el si del plenari del Consell. En aquest sentit, recorda als membres que poden
proposar temes a debatre per tal que s’incorporin a l’orde del dia de les properes reunions.
La representant de ADENC, Esther Querol, planteja com enfocar els debats en les reunions del Consell. El
Director de Serveis de Medi Ambient comenta que per part de l’Ajuntament quan es proposi un tema de
debat, s’enviarà amb la suficient antelació la documentació per tal que la participació sigui efectiva, i que
també es farà retorn del resultat de cada un d’aquests processos de participació.
4. Proposta per la organització de la 29a Setmana del Medi Ambient i de l’Ecofòrum’20
El Director de Serveis de Medi Ambient informa sobre l’organització de la 29a Setmana del Medi Ambient i
de l’Ecofòrum’20 i aprofita per convidar a tots els membres del Consell a participar-hi formant part dels
comitès organitzadors d'ambdós esdeveniments.
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5. Altres informacions de Presidència


Aprovació definitiva del Pla de l’Anella Verda. La Directora Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, Cristina
Escudé, informa que ja hi ha l’aprovació definitiva del Pla de l’Anella Verda i que l’Ajuntament
realitzarà accions comunicatives sobre el nou règim jurídic que comporta.



Acord d’adhesió a la Declaració del plàstic d’Oslo. La Cap del Servei de Qualitat Ambiental, Anna
Crispi, informa al respecte i manifesta que la declaració d’Oslo implica el compromís en reduir el
plàstic d’un sol ús. I el Regidor de Medi Ambient, informa que l’Ajuntament haurà de passar
comptes de les actuacions realitzades i resultats.



Conveni amb la Cecot i Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. El
Director de Serveis de Medi Ambient explica que el es signarà un Conveni amb la Cecot que té per
objectiu promoure la transició energètica a les empreses. La representant de la Cecot manifesta que
el mateix conveni s’oferirà també a d’altres municipis del Vallès.
El representant de la UPC - ESEIAAT pregunta sobre el que comporta l’Adhesió al nou Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, i s’informa que es passa d’un compromís de reducció
d’emissió de CO2 del 20 al 40%, ampliant el termini fins el 2030, i incorporant mesures d’adaptació al
canvi.
La representant de ADENC planteja la contracció entre aquests compromisos adoptats per
l’Ajuntament i el recolzament a la construcció d'infraestructures com el 4a cinturó. El Regidor de
Medi Ambient manifesta que la Regidoria i el seu grup polític es contrari a aquesta infraestructura, i
que farà el que estigui a les seves mans per tal que no s’executi tal i com està projectada. Es
planteja entre els membres del Plenari la possibilitat de fer un debat sobre mobilitat i sobre el Pla
Especial de Mobilitat del Vallés que es troba en fase d’informació pública. Es constata que aquesta
qüestió ja ha estat debatuda al si de la Taula de mobilitat, i que potser caldria plantejar alguna
activitat conjunta al respecte d’aquests temes.



S’explica que s’està treballant també en la creació de l’Associació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública (AMEP).



S’informa que el dia de la dona d’enguany es dedicarà a l’Ecofeminisme, i que una de les activitats
previstes serà una xerrada de la Sra. Yayo Herrero.

6. Temes proposats per les entitats
Associació BiciTerrassa Club (BiTer) manifesta que s’han trobat vehicles de TAIGUA i d’Ecoequip sobre les
voreres. El Director de Serveis de Medi Ambient explica que els vehicles de l’Ajuntament estant sotmesos
igualment a les normatives de circulació i que la policia municipal aplica un criteri de toleancia zero respecte
a aquestes pràctiques. S’informarà de la qüestió a les empreses municipals esmentades.
7. Precs i preguntes
El representant de GPENAT manifesta que té la percepció que el Consell del Medi Ambient està agafant un
caire quasi bé només informatiu i que considera que seria interessant potenciar més la participació i el debat
sobre els assumptes que es tracten. El Regidor de Medi Ambient manifesta que hi està d’acord, que així
s’actuarà des de l’Ajuntament, i insisteix en que des de les entitats poden participar més intensament
assumint el càrrec de la Vicepresidència, proposant temes a l’ordre del dia, o participant en la organització la
Setmana del Medi Ambient i de l’Ecofòrum’20.
La representant de Fryday for Future, Anagay, Cristina manifesta la voluntat de formar part del comitè
organitzador de la 29a Setmana del Medi Ambient i de l’Ecofòrum’20.
El representant dels Voluntaris Forestals de Terrassa, Antoni Granados, anuncia que presentarà
formalment la seva candidatura pel càrrec de vicepresidència del Consell Municipal del Medi Ambient. Un
cop presentada es votarà en el pròxim plenari.
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El representant dels Voluntaris també informa sobre les activitats que duen a terme, i entre elles hi ha les
xerrades que fan els divendres a les escoles. La tècnica d’educació ambiental, Begoña Linuesa, manifesta
que caldria incorporar aquestes activitats a la llista d’activitats que es promouen des del Servei.
Finalment, el representat de la UPC – ESEIAAT aprofita per explicar quines son les activitats que es
desenvolupen a l’Institut i que tenen relació amb el medi ambient.
S’aixeca la sessió a les 20:15 h de la qual s’estén aquesta acta.
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