Comissió de Seguiment Ag21

13 d’abril 2011

Acta de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 del
13 d’abril de 2011
Assistents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Josefina Aluja (Ateneu)
Manel Sànchez (Federació d’Associacions de Veïns)
Josep Julià (Fundació Sant Cugat)
Frederic Noguera (AMPA’s)
Josep Manent (grups ICV-EA)
Àngels Camps (Unipau)
Maritxu Olazabal (grup mobilitat Escola Arquitectura Sant Cugat)
Laura Suari (EMD Valldoreix)
Josep Romero (Tinent d’alcalde Medi ambient, Valors cívics i Mobilitat)
Sergi Cantó (Director de Medi Ambient)
Meritxell Cuyàs (Tècnic de Medi Ambient)

o S’excusen: Miquel Vallmitjana (Club Muntanyenc de Sant Cugat);
o Absents: Josep Lluís Galvany (Federació Comerciants); Elena Garcia (grup
d’estudis locals); Gabriel Moreras (Associació Empresaris Sant Cugat); portaveu
grup CIU; portaveu ERC; Anna Mª Torrijos (grup PP); Bernardo Escudero (grup
PSC); Francesc Arranz (Eurofitness Sant Cugat), Jose Antonio Lavado (món
empresarial); Margarida Cleris (Ateneu)
Comencem a les 19:10h.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta del 6 d’octubre de 2010 (2 min.)
2. Presentació d'en Josep Romero, com a Tinent d'alcalde de Medi Ambient i President
de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21
3. Presentació dels indicadors de l'Agenda 21
4. Presentació de l'estat dels plans de sostenibilitat
5. Recordatori del calendari 2011
1- Aprovació de l’acta del 26 d’octubre de 2011 (2 min.)

S’aprova l’acta sense cap esmena.
Es comenta la campanya de bosses. Es demana que s’informi millor als botiguers ja
que n’hi havia que no en sabien res.
S’explica que s’ha fet arribar una carta porta a porta a tots els comerços i que se
n’ha visitat a uns quants. En el moment de les visites hi havia comerciants que no en
sabien res, a vegades reben molta informació i no la veuen tota, i possiblement
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algunes cartes no hagin arribat. En aquests moments s’està fent un reforç de la
campanya amb els sortejos i es tornarà a fer una crida a nous comerços.

2- Presentació d'en Josep Romero, com a Tinent d'alcalde de Medi Ambient i
President de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21
En Josep Romero es presenta, aquesta serà la primera reunió de la Comissió de
Seguiment de l’Agenda 21 i l’última, donat que té aquest càrrec de forma
provisional, fins les properes eleccions municipals. Està gaudint i aprenent molt amb
les temàtiques ambientals. I considera que són temes que aniran agafant cada vegada
més força.

3- Presentació dels indicadors de l'Agenda 21
Enguany s’havien d’actualitzar 16 indicadors, i n’hem actualitzat 12. Manca
actualitzar els tres indicadors de contaminació atmosfèrica (esperant dades de la
Generalitat) i l’indicador d’emissions de CO2. Per aquest últim s’estan recopilant les
dades des de l’any 2005, per tal d’introduir-les al programa DESGEL que permetrà
fer aquest càlcul des de l’Ajuntament. Es preveu tenir aquest indicador al novembre,
donat que el PACTE d’alcaldes compromet a entregar les dades cada dos anys, i el
demanen per novembre 2011.
Al power point adjunt veureu cada indicador i la seva interpretació. A continuació
afegim els comentaris, aportacions, preguntes referents a cada indicador.
Indicador 3: Població amb proximitat a serveis bàsics:
Estima la població del municipi que té com a mínim 6 tipus d’equipaments o serveis
bàsics a menys de 500 metres, i a més que la densitat de població és entre 75-550
habitants/ha. Es consideren els següents tipus d’equipaments i serveis bàsics:
1) Equipaments educatius públics i concertats (escola infantil, primària i secundària
obligatòria), 2) Espais verds i d’altres espais lliures d’ús públic (jardins, parcs, places),
3) Centres de salut (centres d’atenció primària i hospitals), 4) Abastament alimentari, 5)
Transport públic (inclou l’urbà i l’interurbà) i 6) Dotacions públiques de cultura i de
lleure (teatres cines, centres cívics, biblioteques, poliesportius,...).
Població amb proximitat a serveis bàsics
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Entenem que el creixement dels nous barris ha portat nous habitants al municipi,
però encara queden lluny de serveis, per això hi ha aquesta davallada. Per altra
banda, l’estructura urbana de Sant Cugat fa que el percentatge no sigui massa
elevat.
Aquest mes de març i abril, s’ha inaugurat la biblioteca a Mira-sol, ja hi ha autobús
fins a Volpelleres. Està obert el concurs per a gestionar el mercat de Mira-sol.

Indicador 6: Carrers de prioritat pels vianants
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Possiblement estem comptabilitzant arranjaments que es varen fer l’any 2009 a
l’any 2010, d’aquí aquest augment. Tot i així, la dada de 2010 ens indica l’estat
actual.
Indicador 7: Superfície municipal protegida
Resultat actual (2010)
44,14%
42.47% any 2009
Superfície d’espais naturals amb protecció 2129.84 ha de les quals:
2113,64 ha (Parc Natural de Collserola i PEIN del municipi)
5,6 ha del Turó d’en Lluc (les 19.4 ha restants estan dins de parc natural)
10,6 ha Estany dels alous (conveni RAMSAR)
Es demana que es tingui en compte l’estany dels alous i la seva importància com a
espai protegit alhora de planificar el municipi (especialment amb la possible
afectació del vial Interpolar).
La Meritxell explica que tot i que el conveni RAMSAR no és una protecció estricte
pel que fa als usos, a nivell tècnic si que es dona importància a la protecció dels
alous com a espai d’interès natural.
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Indicador 8: Utilització de les deixalleries municipals
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Aquesta davallada que s’observa pot ser deguda a una fallada en la recollida de
visites a la deixalleria.
Es demana que es miri què falla? I que s’insisteixi en la millora de l’atenció a la
deixalleria. Cal que funcioni bé el registre i la informació cap a l’usuari, si no el
sentiment és que no serveix de res l’esforç del ciutadà.
Es comenta que quan es veu cert descontrol (no registre, en funció de qui t’atén la
deixalla va a un lloc o altra...) la sensació és d’estar fent un esforç inútil. I que coses
que podrien ser aprofitables es llencen.
Es valora que caldria millorar la mobilitat a dins de la deixalleria ja que a vegades
s’hi fan taps.
A nivell didàctic és fantàstic, per tant s’insisteix en donar-li el valor que té.
Es demanen les dades de tones de residus que es treuen de la deixalleria, pot ser un
bon indicador d’usos, inclús millor que el de visites.

Indicador 10: Despesa Municipal en Medi Ambient
S’explica que enguany hem estat participant a les reunions del grup d’Agendes 21
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, on s’estan revisant els
indicadors per acordar-ne un conjunt que sigui útil, avaluable i fàcilment
calculables. L’any vinent s’incorporaran les propostes.
Pel que fa a despesa en medi ambient, es va fer arribar la reflexió que havíem fet a
la CdSAg21 de Sant Cugat que segons l’indicador actual, la despesa en Medi
Ambient podia augmentar per una mala gestió i està consumint més aigua, o fent
massa plantacions...
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Indicador 11: Producció Local d’Energies Renovables

Producció acum ulada d'energies renovables
R2 = 0,8651
75,160

Indicador 12: Recuperació de Residus Municipals
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Enguany, i acord amb el que s’havia parlat l’any passat, s’estan fent inspeccions a
diferents instal·lacions, tant d’aigües grises com d’energies renovables, per tal de
detectar aquelles que no funcionen.
La Meritxell ens explica que entre juliol i desembre se n’han fet 45 i que
sorprenentment les d’energia solar no són les que més problemes presenten, la
majoria funcionen correctament. Però hi ha problemes en instal·lacions parades
durant un parell d’anys esperant que l’edifici tingués el mínim d’habitatges ocupats.
Quan al cap d’un parell d’anys s’han posat en funcionament han donat problemes.
En aquest sentit, enguany s’ha incorporat a les subvencions d’energia solar una
clàusula per reparar aquests problemes i recuperar les instal·lacions.
Es remarca que és important informar i sensibilitzar als usuaris d’aquests sistemes,
especialment als d’aigües grises, donat que hi ha hàbits que s’han d’adquirir de nou.
Es comenta que la normativa dona uns paràmetres però desprès els edificis són com
són i les instal·lacions es fan com poden i sovint no funcionen. La Meritxell
comenta, que precisament a Sant Cugat la normativa és força estricte. Però tot i que
l’ordenança preveu sanció per a les instal·lacions que no estan funcionant, no s’està
fent, si no que es vol fer un acompanyament per ara.
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Indicador 12: Recuperació residus municipals
Percentatge de residus municipals recuperats

R2 = 0,9203
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Des de Valldoreix demanen les dades segregades per barris. També serviria per
veure l’eficiència del sistema porta a porta de Valldoreix.
S’espera que amb la nova contracta es puguin tenir aquestes dades
També es demanen els totals de residus industrials produïts per veure l’activitat
industrial què hi ha.

Indicador 14: Consum d’Aigua Municipal
R2 = 0,8417
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Es demana que es pugui especificar el percentatge de pèrdues que hi ha? I que es
concreti si és degut a esquerdes o fallades del sistema de canonades o a altres
causes.
Enguany, la companyia d’aigües ha sectoritzat per zones de pressió, actuació que
possiblement ajudi a reduir consums.
Es demana que es faci un esforç en construir més dipòsits d’aigua de pluja per al
reg i la neteja viària.
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S’explica que enguany s’ha demanat a la nova contracta per a neteja viària, que es
faci amb aigua de pluja, i tenen tres mesos per adaptar-s’hi.
Es demana el percentatge d’aigua freàtica o de pluja que es destina per al rec de
parcs i jardins (enguany no ha superat el 5% del consum total destinat a rec de parcs
i jardins. Dades que podeu trobar a la declaració ambiental de 2009 penjada al web
de l’Oficina Sant Cugat Sostenible.

Consum domèstic municipal
R2 = 0,7443
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Altres aportacions:
- Referent als indicadors de caire social i econòmic, valorem que no hi tenim
massa incidència així que no hi dediquem massa estona.
- Es demana la superfície de bosc netejada cada any
- Es demana si s’està treballant per potenciar els horts públics. És una de les
actuacions que s’havia prioritzat des de la Comissió. Per ara hi ha els de can
Matas, i s’ha mirat si a can Solà se’n poden fer més. es proposa que hi hagi
horts urbans a cada barri.
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4- Presentació de l'estat dels plans de sostenibilitat
Evolució estat execució dels plans de sostenibilitat
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Manquen dades d’alguns departaments, les actualitzarem durant aquest mes.
I es proposa que ens trobem al maig per a fer la proposta de prioritzacions de cara els
propers 4 anys.
Es proposa afegir una nova categoria que sigui Permanent, per fer referència a aquelles
actuacions que mai estaran executades per que sempre s’hauran d’anar revisant, o
considerant. Proposem que les actuacions que indiquen aplicar una mesura que s’aplica
per normativa o llei, ja es determinin com a executades.

5- Recordatori del calendari 2011
Recordem el calendari que s’havia proposat:
1er Trimestre 2011: Revisió indicadors Agenda 21 any anterior (2010) Æ març
2on Trimestre 2011: Treballar per a una proposta de priorització pels propers 4 anys
Æ abril-maig
3er Trimestre 2011: Tancar les prioritzacions pels 4 anys per passar-les a directors i
tècnics abans de fer pressupostos Æ octubre
4rt Trimestre 2011: Seguiment accions prioritzades Æ novembre – desembre

6- Altres:
-

Es troben a faltar els grups polítics, com ja s’ha dit altres vegades. Es demana
que hi hagi més implicació i compromís

-

S’ha explicat que el proper 6, 7 i 8 de maig es farà la Fira Sant Cugat Actiu en la
que hi haurà un espai per medi ambient, s’enviaran les activitats proposades per
si voleu dir-ne alguna cosa. Hi haurà mercat d’intercanvi, tallers solars, taules
d’hort, empreses de medi ambient...
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7- Acords:
¾ Es demanen les tonelades de residus gestionats a la deixalleria. I
s’insisteix en oferir una millor atenció a la deixalleria per donar-li més
coherència al projecte. (es trasllada al tècnics corresponents)
¾ Des de Valldoreix demanen les dades segregades per barris. També
serviria per veure l’eficiència del sistema porta a porta de Valldoreix.
S’espera que amb la nova contracta es puguin tenir aquestes dades
(traslladat als tècnics corresponents).
¾ Es demana que es pugui especificar el percentatge de pèrdues d’aigua
que hi ha? Ens han dit que enguany és del 13’7% i que no poden
detectar a què són degudes les pèrdues.
¾ Ens trobem al maig per a prioritzar les actuacions pels propers 4 anys.

Acords que arrosseguem de reunions anteriors i considerem importants:
Mantindrem aquests comentaris al llarg de les properes actes per no perdre-ho,
donat que encara no està acabada la proposta:
¾ Es demana que s’inclogui en els plecs de condicions de les contractacions
d’obra, per tal d’assegurar-ho en tots els parcs i jardins municipals. (es
trasllada al tècnics corresponents)
¾ Es demana si les deixalleries estan infrautilitzades. Podrien assumir que
tots els habitatges en fessin un ús més assidu? (ho demanem als tècnics
corresponents)
¾ Es comptabilitzen totes les entrades? (ho demanem als tècnics
corresponents)
¾ Per tant, es proposa d’afegir a la taula dels indicadors els punts forts i
febles de cada un d’ells.(ho afegim)
¾ S’observa que caldria establir un criteri alhora de marcar la tendència,
si es fa a partir de l’any anterior o és la tendència general. Ens ho
mirem i fem una proposta. (ho afegim)
¾ Es proposa de fer un monogràfic o xerrada sobre biomassa, per
impulsar l’aprofitament de la biomassa forestal municipal. (ho
considerarem)
¾ Es pot quantificar el percentatge de compra verda que es fa des de
l’Ajuntament? (ho mirem) aquesta s’arrossega de la reunió anterior i no
hem cercat la informació
¾ Es demana que es faci alguna cosa respecte l’encesa de llum de l’edifici
de l’Ajuntament durant la tarda i vespre. I que es traslladi la mateixa
inquietud a ESADE (es traslladarà a la tinent d’alcalde per a que ho faci
arribar)
¾ Es demana que tota l’ambientalització de l’edifici es pugui traslladar a
altres edificis municipals i empreses (es recull la proposta)
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¾ Es demana l’evolució del nombre de compostaires del municipi i què
representa a nivell de recuperació de residus (L'any 2009 hem donat un
total de 62 compostadors de diferents mides (des de 600 litres fins a
1500. En total ja són 550 els compostadors lliurats al municipi. Es
calcula donen servei a 1680 habitants i gestiona un total de 100,49 tones
de brossa orgànica i unes 180 de fracció vegetal)
¾ Es proposa que s’habiliti un punt de reparat millor que nou, ni que sigui
a nivell de Vallès. Les persones que hi ha anat comenten que és molt
interessant, una en va sortir molt contenta, i l’altre comenta que ho va
trobar molt bàsic. Totes dues estan d’acord en fer un punt fix, per no
haver d’anar a Barcelona. (es pot valorar dins de la gestió de la
deixalleria del centre i és un tema que es té present per la nova
contracta que s'està preparant. En tot cas, s'intentarà seguir fent més
tallers)
¾ Es fa esment a la dificultat d’introduir alguns residus a les boques dels
contenidors, especialment en els de paper. (Les boques són les
adequades per evitar l’entrada d’impropis al contenidor. El cartró s’ha
de plegar, atès que si no, amb poques caixes s’omple el contenidor)
¾ Hi ha algun sistema per a recollir els líquids en els contenidors del
mercat? Es valora interessant per a evitar olors. (Els contenidors
soterrats que hi ha als mercats, en principi, són estancs. Mirarem el
tema de les olors.)
¾ Es demana que un reforç a la sensibilització de la separació correcte de
residus i també de l’ús dels contenidors, encara hi ha moltes zones on les
deixalles queden a terra. Es continuen aplicant multes a les bosses
deixades a terra? (Malauradament encara hi ha molt incivisme, motiu
pel qual es continuen fent inspeccions conjuntament amb la policia, que
és qui decideix si sanciona o no. E preveu fer accions comunicatives i
d'informació amb l'inici de la nova contracta de recollida de residus i
neteja viària.)
¾ Es pregunta si se sap alguna cosa d’una possible campanya de reducció
de bosses de plàstic. Des de l’Ajuntament s’informa que es van endegar
negociacions entre la Generalitat i la Fundació per a la Prevenció de
Residus de Catalunya i potser alguna altra entitat, però de moment no
hi ha resultats. Preguntarem si se sap alguna cosa més. (és un tema que
es valorarà quan es faci la planificació de les accions a desenvolupar
durant aquest any, en funció del pressupost municipal)
¾ Es valora molt positivament l’actuació dels bolquers, com a mesura de
prevenció de residus, i es proposa ampliar-ho a famílies particulars o a
altres centres (es preveu implantar-ho a la nova escola bressol municipal
Verge de Montserrat i també tenim una subvenció per fer-ho amb
famílies)
¾ Es proposa que s’emmagatzemi aigua de pluja, donat que representa un
estalvi més real i no esgota un recurs lent de renovar, com és l’aigua
freàtica. (recollim la proposta)
¾ Seria possible fer servir l’aigua de les depuradores per a reg? S’entén
que per un tema de distància no és factible actualment. Fins que Sant
Cugat no tingui EDAR pròpia. (fem la consulta)
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¾ Es proposa de fer sensibilització d’ús del TP entre els treballadors dels
polígons industrials a partir de les seves empreses (ho fem arribar a la a
l’àmbit d’empresa i a l’associació d’empresaris)
¾ Es torna a insistir en la importància de reunir-nos amb el món
empresarial (àmbit de l’ajuntament d’empresa i associació
d’empresaris) per a vincular-los en temes d’Agenda 21. (ho incorporem
a l’agenda)
¾ Es proposa de fer sensibilització d’ús del TP entre els treballadors dels
polígons industrials a partir de les seves empreses (ho fem arribar a la a
l’àmbit d’empresa i a l’associació d’empresaris)
¾ Es pregunta si existeix el servei d’ambientalització d’oficines/empreses
per poder ajudar a les empreses a posar-se al dia. Es podria fer des de
llicències d’activitats i des de promoció econòmica (es recull la proposta,
i es comenta que des de l’Oficina no es dona per més)
¾ Es comenta que hi ha empreses que bonifiquen als seus treballadors
amb T-10 i altres si van a treballar amb transport públic (ho fem
arribar a la a l’àmbit d’empresa i a l’associació d’empresaris)
¾ Es comenta que als nous empadronats se’ls està enviant cartes amb un
paper que no sembla reciclat. (demanarem la informació)
¾ Es pot quantificar el percentatge de compra verda que es fa des de
l’Ajuntament? (ho mirem)
¾ Es comenta que cal que quedi per escrit aquest retorn que fem. S’acorda
que el retorn es farà:
- via mail si en el moment d’enviar l’acta ja hi ha alguna resposta sempre
quedarà escrit en la propera acta (quan s’expliquin les resolucions)
- en cas que no quedin tancades les propostes o acords aprovats per la
Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, s’aniran arrossegant en totes les
actes per fer-les arribar de nou al consistori.
¾ Es demana que les actuacions de més pressupost no quedin en segon
terme, prioritzant les més econòmiques o gratuïtes, en referència al
PAES.
¾ Es demana que es tinguin en compte els districtes, tan pels tallers com
per les enquestes i participació.
¾ És molt complicat treure alguna cosa de la deixalleria per reutilitzar. Es
podria agilitzar? S’està treballant per a donar més opcions a les
deixalleries.
¾ Es demana que es posi una deixalleria fixa a cada districte, les mòbils no
donen un servei prou ajustat a tots els ciutadans, ho fem arribar a
Serveis urbans. A octubre 2009 des de serveis urbans comenten que ara
per ara, no és viable econòmicament, i que amb les deixalleries mòbils ja
s’està cobrint el servei necessari.
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