
Acta de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 del 12 de març del 2007 
 
Assistents: 

o Francesc Duch (CMSC) 
o Bernardo Escudero (PSC) 
o Margarida Cleris (Ateneu) 
o José Manel Casteleiro (món educatiu) 
o Manel Sànchez (Federació d’Associacions de Veïns) 
o Àngels Camps (Unipau) 
o Ignacio Gonzalvo (AMPAs) 
o Domènech Miquel (Fundació Sant Cugat) 
o Gabriel Moreras (Associació d’Empresaris Sant Cugat) 
o Xavier Amador (Serveis Urbans) 
o Anna Maria Torrijos (PP) 
o Eduard Pomar (Medi Ambient) 
o Sergi Cantó (Medi Ambient) 
o Maura Aragay (Oficina 21) 
o Sebastià Cros (Medi Ambient) 

 
o Excusats: Arantza Díez (ICV-EUiA) i José Antonio Lavado (món empresarial) 

 
 
 
Ordre del dia: 
 

1- Aprovació acta passada 
2- Informacions: l’Oficina 21, Compra verda, Òrgan Gestor Xarxa Espais d’Interès  

Natural 
3- Gestor de residus municipals 
4- Estat execució Pla d’Acció Local 
5- Priorització accions pel 2007  
6- Altres 
 
 
1- Acta passada. 

 
S’aprova sense cap esmena. 
 
 

2- Informacions  
 

Oficina 21: es va treballant amb el Diari Ateneu mensualment i a ràdio Sant Cugat 
setmanalment, s’ha obert la pàgina web, i es convida a participar i fer propostes de 
temes a tractar en els tres mitjans. 
Per altra banda, s’ha estat treballant en l’actualització del Pla d’Acció Local de 
l’Agenda 21, entrevistant a Caps d’Àmbit i tècnics. 
 
Consultes: portem 190 consultes. Des de mestres que demanen informació per a 
treballar sobretot temes d’aigua i residus a l’escola, a alumnes de secundària i 
universitaris que demanen per qüestions de sostenibilitat tant genèriques com de Sant 



Cugat i Agenda 21. També es demana informació sobre les subvencions de Medi 
Ambient i demandes internes, compra verda i dades de la Diagnosi Ambiental. 
  
Subvencions: D’aquí a dues setmanes s’obrirà el període per demanar subvencions de 
medi ambient. Enguany s’han fet alguns canvis. Pel que fa als ajuts en la instal·lació de 
mecanismes d’estalvi d’aigua, s’han afegit un parell de mecanismes més als 6 que 
contemplava l’ordenança. Pel que fa a les d’energia, i ja que s’ha aprovat el decret 
d’Ecoeficiència, s’han ampliat a tot tipus d’aprofitament d’energia renovable, l’any 
passat se centraven en energia solar tèrmica. Per altra banda, s’ha ampliat el conjunt de 
destinataris, l’any passat era per a particulars, enguany és també per a col·lectius, 
empreses i entitats. Les d’activitats de protecció ambiental no han variat. 
 
 
Compra verda: s’està aplicant el certificat de qualitat ISO 14001 a una part de 
l’Ajuntament, que afecta als serveis d’atenció ciutadana. S’ha aprofitat per a incorporar 
criteris ambientals en els criteris d’avaluació de proveïdors. Per altra banda, en alguns 
plecs de condicions s’està afegint criteris ambientals, com pot ser en paper reciclat, 
material d’oficina i ofimàtica. 
El servei de Paisatge i Verd urbà de medi ambient està aplicant el sistema de gestió 
ambiental EMAS. 
 
Òrgan Gestor d’Espais d’Interès Natural: S’ha creat aquest òrgan amb l’objectiu de 
protegir el conjunt de sòl no urbanitzable del municipi i assegurar la connectivitat entre 
els diferents espais, incloent rieres i altres i donant-li un ús social quan sigui oportú. 
S’està treballant a nivell tècnic amb la primera proposta. 
 

3- Gestió de residus municipals 
En altres Comissions havien sorgit dubtes sobre residus i es considerava important rebre 
la informació de primera mà. En Xavier Amador respon a aquesta demanda. 
Posa a disposició de la Comissió de Seguiment la informació que sigui necessària, i 
disculpa a la regidora de Serveis urbans Cristina Paraira, per trobar-se en una altra 
reunió. 
 
Residu Mínim i Contenidor groc:  
Residu mínim fa la separació de vidre, paper, rebuig i matèria orgànica. Separant 
envasos a la planta de triatge.  
És una qüestió de filosofia, en la que es vol potenciar la reducció de residus més que la 
separació i reciclatge. I redueix el cost ja que hi ha menys transports, va tot junt, afegeix 
Eduard Pomar 
 
 
Contenidor groc: la separació es fa en origen i es porta als diferents destins. És més 
econòmic, ja que es recupera una petita part del cost. 
 
Durant molts anys s’estava apostant pel projecte Residu Mínim, però hi ha dos motius 
principals pels quals s’ha apostat pel contenidor groc: 1) l’única planta de triatge 
propera és la de Rubí i fa un any va arribar als seus màxims. 2) No s’arribava als 
mínims esperats de recollida d’envasos. 
 



Des de juliol del 2006 els envasos lleugers suposen el 16-20% del total de brossa. S’han 
distribuït 150 contenidors grocs principalment al centre del municipi. Es vol augmentar 
la freqüència de recollida d’envasos. 
 
Els envasos van a la planta de Gavà on es destrien els diferents tipus d’envasos per a 
recilcar (llaunes, briks, diferents plàstics). Està previst que d’aquí poc vagin a un 
Ecoparc. 
 
Bolquers: S’ha iniciat un programa de bolquers reutilitzables amb dues Escoles 
Bressol, coordinant família i escola. Una part del bolquer es llença i la part exterior es 
neteja a altes temperatures per tornar-la a fer servir. 
 
Residu verd llenyós: A Mira-sol el 47% de les escombraries és residu verd llenyós. 
S’ha iniciat una recollida especial d’aquest residu. 
Aquest model encaixa bé a Mira-sol però no a la zona centre. 
 
Sancions: s’està sancionant a la gent que llença les escombraries a terra o a les 
papereres, amb multes de 300� la primera vegada, i 600� les reincidències. 
 
 
Comentaris i preguntes: 
Reducció de residus 
Es comenta que cal fer èmfasi a la importància de la reducció de residus, Com es podria 
potenciar des de supermercats i altres grans superfícies?  (Margarida Cleris) 
 
Es coneix que a d’altres països com Suïssa no es dona bossa al comprar al supermercat, 
i si es demana és de paper i s’ha de comprar. (Gabriel Moreras) 
 
Des de l’administració el que es pot fer són campanyes de sensibilització per a la 
reducció de residus, però no hi ha competències per a treballar directament als 
supermercats i altres. (Xavier Amador) 
 
Recollida selectiva 
Es demana per què no hi ha la recollida de matèria orgànica a La Floresta i que seria 
interessant acabar les campanyes abans de començar-ne de noves, per a treballar a tot el 
municipi igual. (J.M. Casteleiro) 
 
Es preveu que entre un any i any i mig la recollida de matèria orgànica estigui 
implantada a tota La Floresta. (Xavier Amador). 
 
Es considera important considerar l’estructura de cada districte per separat alhora de 
plantejar la distribució de contenidors i què es recull selectivament. 
 
 
 

4- Estat execució Pla d’Acció Local Agenda 21 
 
Durant aquests mesos s’ha estat entrevistant a tècnics i directors d’àmbit per tal 
d’actualitzar les accions del pla. El resultat són els documents adjunts. Per una banda, 



l’estat d’execució del Pla d’Acció Local: on hi ha totes les accions classificades 
segons 6 categories: 
 -No depèn de l’Ajuntament: aquelles accions que no depenen directament de 
l’ajuntament. 
- No prevista: Aquelles accions que no tenen una previsió en breu. 
- Previstes: Aquelles que no estan iniciades, però hi ha la intenció de tirar endavant. 
- Iniciades: Aquelles que ja estan iniciades 
- Executades: Que ja es donen per realitzades 
- General. Es fan accions: Aquelles que com a redactat són molt genèriques, però que es 
fan accions que es podrien emmarcar en aquest redactat. 
 
Propostes de priorització d’accions: a partir dels comentaris fets per tècnics i caps 
d’àmbit i recollint les necessitats plantejades des de la diagnosi ambiental s’ha fet una 
primera proposta de 32 accions a prioritzar. Per altra banda, de les 10 prioritzades l’any 
2005 n’hi hauria algunes sense acabar que valdria la pena de tornar a prioritzar per tal 
de tancar-les. 
 
Es fan un seguit d’aclariments i posem una data per la propera comissió on es decidirà 
la proposta de 10 accions per a prioritzar. Hi ha una partida de 60.000� que es destinarà 
a aquestes accions. 
 
 
La propera reunió serà el proper dimarts 10 d’abril a les 19:30 al mateix Club 
Muntanyenc. 
 
Es tornarà a enviar la documentació i es penjarà a la pàgina web de l’oficina 21: 
www.oficina21.santcugat.cat 
 

 
13/03/07 


