
Acta de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 del 6 de novembre del 2006 
 
Assistents: 

o Lluís Llerena (CMSC) 
o Arantza Díez (ICV-EUiA) 
o Bernardo Escudero (PSC) 
o Margarida Cleris (Ateneu) 
o José Antonio Lavado (món empresarial) 
o José Manel Casteleiro (món educatiu) 
o Josep Maria Àngel (Federació d’Associacions de Veïns) 
o Anna Maria Torrijos (PP) 
o Maura Aragay (Oficina 21) 
o Sebastià Cros (Medi Ambient) 
o Germán Llerena (Medi Ambient) 

 
Excusats: Andreu Freixes (ERC) i Eduard Pomar (Medi Ambient) 
 
 
Ordre del dia: 
 

1- Acta passada 
2- Informacions de l’Oficina 21 
3- Compra verda 
4- Indicadors 
5- Concreció d’alguna acció 
6- Designació representant al consell de l'Òrgan Gestor de la Xarxa d'Espais 

d'Interès de Sant Cugat.   
 
 
1- Acta passada. 

 
Hi ha hagut esmenes a l’acta passada. Es decideix que la forma de l’acta serà de resum 
del que es diu en general a menys que es demani que la intervenció concreta d’alguna 
persona consti a l’acta, i les conclusions que es prenguin. 
 
O bé: 
 
Hi ha hagut esmenes a l’acta passada. Es decideix que la forma de l’acta serà de resum 
del que es diu en general però que constin els comentaris que han fet les diverses 
entitats representades, i les conclusions que es prenguin. 
 
 

2- Informacions de l’Oficina 21. 
 
Diari de l’Ateneu: ha sortit una pàgina a la revista Ateneu de l’Oficina 21, notícies de 
medi ambient i sostenibilitat. Es promou la participació de les entitats de la Comissió. 
Poden enviar notícies a la O21. Hi ha un calendari previst sobre el que es pot treballar.  
Aniran sortint indicadors de la Diagnosi. 
 



Seria interessant aprofitar també altres mitjans de comunicació locals. Jo vull aportar un 
decàleg de l’empresa sostenible. José Antonio Lavado. 
 
Els Mitjans de comunicació de l’Associació Empresarial es posen a la vostra disposició, 
la web i enviaments als associats, per coses relacionades amb les empreses. Gabriel 
Moreras. 
 
Programa Integral a la Ràdio Sant Cugat: s’ha començat a emetre els dissabtes a les 
14h, amb molta participació de l’O21.  
 
Es pot provar de fer referència dels arxius de la Ràdio Sant Cugat a la plana de la 
Revista Ateneu (si aquesta està d’acord). 
 
Pàgina web: està a punt de sortir. Permet la interacció. És una plana que ofereix Suport 
Digital i la gestiona, de manera que les entitats podran intervenir sense saber programar. 
L’adreça és http://www.oficina21.santcugatentitats.net   
 
També la pàgina web té informacions de l’Agenda 21 Local.   
 
Es proposa demanar un “baner” perquè les entitats puguin linkar-la des de les seves. 
 
Consultes: portem 100 consultes. Hi va haver una donació de llibres. 
 
Tríptic: es farà un tríptic de l’O21. 
 
Conducció eficient: hi ha uns cursos de l’ICAEN per aprendre a conduir sense gastar ni 
contaminar massa. Dies 22 novembre, 1 desembre i 20 desembre 06. Al matí es fa per 
als treballadors/es de l’Ajuntament (s’han apuntat 30 per ara), i a les tardes s’ofereix a 
les entitats. Grups de 9 a 15 persones. Es pregunta quines entitats ofereixen espai per a 
realitzar-los. 
 
Es conclou que es poden fer a la Casa de Cultura, al Trade Center i a l’Ateneu.  
 
Es proposa posar un anunci al TOT. 
 
 

3- Compra Verda:  
 
Es va aprovar una moció sobre el tema i s’ha començat a treballar. Hi ha hagut una 
reunió amb l’Ecoinstitut, que assessora sobre el tema, amb el Negociat de Compres de 
l’Ajuntament. 
 
S’organitzen uns cursos de formació: 

- per a treballadors/es en general 
- per a gent implicada en compres i en contractació de serveis 

 
També es preveu un acompanyament de l’Ecoinstitut per un procés llarg.  
 
Caldrà exportar l’experiència a altres sectors (Gabriel  Moreras). 
 



Són dos nivells: 1) Ajuntament – moció –compres internes, i 2) Comissió – grup de 
treball (que ho fa l’Oficina 21 per decisió de la Comissió). 
 
Altres Ajuntaments han arribat a compromisos concrets que se signen i es poden passar 
a entitats perquè s’adhereixin, establir uns criteris que l’Ecoinstitut deu tenir treballats. 
Es promou la idea del compromís signat. 
 
Després del curs es posaran dates al compromís de l’Ajuntament. 
 
 

4- Indicadors 
 
El Xevi Codina va respondre a les propostes de nous indicadors.  
 
Hi ha un document Excel on s’apunten les següents consideracions sobre les accions del 
Pla d’Acció:  

- Continua essent adequada l’acció? 
- És prou concreta? 
- No està iniciada? 
- Està prevista a curt termini? 
- Està iniciada? 
- Està executada? 
- Valoració concreta de l’acció 

 
De les accions, el que més costa d’establir és el calendari.  
 
Es podria afegir: “En quines accions concretes es desenvolupa”? especialment per les 
menys concretes. 
 
S’acorda discutir l’estructura del document perquè servirà per fer el seguiment per part 
de la Comissió. S’adjuntarà al proper enviament de convocatòria. 
 
 

5- Concreció d’alguna acció 
 
Els temes sobre els quals fer accions podrien ser: residus, mobilitat i comunicació. 
 
Comunicació 
En qualsevol moment la Comissió pot fer pública la seva opinió respecte algun tema de 
l’Agenda 21, com pot ser mitjançant informes. 
 
Informes 
Des de la Comissió es poden fer informes i aquest poden anar dirigits a la instància més 
alta en cada cas (a l’alcalde, a l’equip govern, al Ple si és una proposta).  
Es proposa fer per una banda, un informe anual del tipus estat del món i per altra, 
informes puntuals per a tractar temes concrets com el de la implantació del contenidor 
groc deixant de banda una de les accions de l’Agenda 21 (l’aplicació de Residu Mínim). 
 



Cal reunir-se amb responsables de l’Ajuntament per tal de rebre resposta en certs temes, 
per exemple en residus. Es proposa que a la propera Comissió vingui el responsable de 
residus a explicar perquè s’ha desestimat el model Residu mínim... 
 
 
Accions Concretes 
Es proposa que les accions siguin:  

1- possibles de realitzar per qualsevol ciutadà 
2- visibles 
3- mesurables 
4- que incideixin en la quotidianitat de la gent 

 
Es proposa buscar un reconeixement a les empreses que fan Responsabilitat social 
Corporativa, per exemple afegint una categoria en els premis “anem a més”. Caldria 
anar de la mà de Promoció Econòmica, es podrien fer candidatures d’empreses. 
 
Es proposa una altra manera: premiar als ciutadans que van a la deixalleria.  
 
Es discuteix la necessitat o no de realitzar accions. Tot i que es va decidir a la reunió 
passada, no hi ha acord encara. Es proposa una acció de difusió de la Diagnosi a les 
entitats, però no es recull la proposta. 
 
 

6- Designació representant al consell de l'Òrgan Gestor de la Xarxa d'Espais 
d'Interès de Sant Cugat.   

 
Es reparteix el document de creació de l’òrgan, i a la propera comissió es decidirà 
qui hi anirà com a representant de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21. 
 
 

20/11/06 


