Acta de la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21

Identificació de la reunió
Sessió ordinària de la Comissió de de Seguiment de l’Agenda 21
Data: 26 de febrer de 2013
Hora inici: 19:05h
Hora final: 20:10h
Assistents
- Joan Puigdomenech, Regidor de Medi ambient i Polítiques Ambientals
- Gemma López, Assessora de Medi Ambient
- Marta Olivé, Tècnica de Medi Ambient
- Imma Casajoana, Tècnica de Serveis Urbans
- German Llerena, Tècnic de Medi Ambient
- Miguel Angel López Loriente, Tècnic de l’Oficina Sostenible
- Laura Suari, Tècnica de l’EMD de Valldoreix
- Margarida Cleris, Ateneu
- Manel Sànchez, Federació d’Associacions de Veïns
- Josep Julià, Fundació Sant Cugat
- Amadeu Pi, Coordinador AMPA’s
- Àngels Camps, Unipau
- Nacho Gonzalvo, Club Muntanyenc Sant Cugat
- José A. Lavado, representant del sector empresarial, RSC
- Maite Pérez, Sant Cugat Comerç
- David Balbás, Grup de Mobilitat Sostenible ETSAV-UPC
S’excusen:
- Silvia Trabalón, Associació d’Empresaris de Sant Cugat
- Toni Juárez , Grup d’estudis locals
- Francesc Arranz, Eurofitness Sant Cugat
- Josep Mª Julia, Fundació Sant Cugat

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de l’última Comissió (13/04/2011).
2. Present i futur de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21.
3. Resum dels indicadors.
4. Estat d’execució de les propostes que els membres de la Comissió heu anat fent
els darrers anys.
5. Proposta de funcionament amb Subcomissions.
6. Proposta d’ampliació de membres.
7. Estat de les 126 accions de l’Agenda 21.
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Desenvolupament de la sessió
El Regidor de Medi Ambient i President de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21
obre la sessió i explica que la Comissió no serveix per explicar què fa l’Ajuntament
sinó que és un punt de trobada on les entitats poden participar aportant idees i
solucions a l’Ajuntament, i aprofitar les iniciatives que surtin entre tots.
Segueix explicant que l’última sessió va ser l’any 2011 ja que durant aquest temps hi
ha hagut eleccions municipals i molts canvis de persones a l’administració. La Meritxell
Cuyàs, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament i la Maura Aragall, tècnica de l’Oficina
Sostenible, han marxat de l’ajuntament. L’Oficina Sostenible ara està en un altre
departament i hem necessitat un temps per engranar la part tècnica de l’administració.

1. Aprovació de l’acta de l’última Comissió
A continuació el Regidor de Medi Ambient sotmet a votació l’acta del l’última Comissió
de Seguiment de l'Agenda 21 celebrada el 13 d’abril de 2011, que s’aprova sense cap
esmena.
2. Present i futur de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21
El Regidor de Medi Ambient fa un repàs dels temes fets fins ara. En quant a energia,
per exemple, es van oferir auditories energètiques en el sector domèstic, mitjançant la
creació de tallers. Explica que s’ha aprovat en el Ple municipal una moció sobre la
creació del Pla Local de l’Energia i una altre moció sobre ciutats en transició.
L’Ajuntament també es va adherir al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina de
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions
de CO2 i hem actualitzat les dades del PAES.
En quant al cicle de l’aigua, explica que hem fet un pla de reutilització d'aigües grises, i
hem creat uns Plans d’ocupació per a la seva revisió i control, i hem seguit apostant
per la utilització d'aigües subterrànies pel reg de parcs i jardins.
Pel que fa a residus, hem apostat per la reducció de bosses de plàstic, gràcies a la
col.laboració de Sant Cugat Comerç, també hem fet un pla de Prevenció de residus, i
un Pla de Desplegament del compostatge casolà.
Referent a temes agrícoles, hem aprovat la moció Institucional de foment de l’activitat
agrícola amb l’objectiu d’apropar el camp a la ciutat i augmentar el consum de
productes de quilòmetre zero. En les escoles també s’ha treballat molt amb el foment
dels horts escolars.
En la gestió forestal, estem treballant per posar a nom de l’Ajuntament i registrar les
finques públiques, i fer una cessió d’ús al Consorci del Parc de Collserola per fer
aprofitament forestal per generar biomassa.
Pel que fa a la protecció natural, continuem fent franges de protecció contra incendis
en les urbanitzacions, vem aprovar en el Ple Municipal una moció institucional de
protecció de l’Estany dels Alous, i per últim, ara engegarem l’arranjament del pantà de
Can Borrell.
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També en planejament i infraestructures, hem fet el Pla de Mobilitat Urbana i el Mapa
de Capacitat Acústica.
En quant al futur, tenim diferents projectes en marxa:
- El desenvolupament del Pla Local de l’Energia
- La implantació dels horts urbans
- El desenvolupament del Pla de prevenció de residus
- La millora de les deixalleries
- La redacció del Pla de Contingència en temps de sequera
- La restauració de la Pedrera Berta
- Harmonitzar Mapa de capacitat acústica i Pacte de la nit. Entre tots hem de
casar l’oci nocturn i el descans dels veïns per que el jovent no marxi de Sant
Cugat.

3. Resum dels indicadors
En aquest punt, el Regidor de Medi Ambient dóna la paraula al tècnic de l’Oficina
Sostenible per que expliqui el reusm dels indicadors.
El tècnic de l’Oficina Sostenible explica que ens hem llegit totes les actes anteriors i
hem valorat els indicadors afegint la mitjana comparativa amb l’històric per veure la
tendència. També va llegir els punts forts i els punts febles dels indicadors que es
podrien treballar en les subcomissions, i fabricar un subindicador a la nostra mida.
Enguany hem actualitzat 13 indicadors, 6 de valoració positiva, 4 de valoració negativa
i 3 indicadors que es mantenen:
Valoració positiva:
- Proximitat a serveis urbans bàsics: el punt feble és que no ens podem
comparar amb altres municipis
- Carrers de prioritat per als vianants: el % de carrers amb prioritat de vianants
s’ha incrementat un 17%. El punt feble és que no el podem comparar amb
altres municipis.
- Recuperació de residus municipals: al 2011 ha pujat a un 37%.
- Producció d’energies renovables: hi ha hagut un increment de la producció
local d’energies renovables. S’ha calculat suposant que totes les instal.lacions
de Sant Cugat estan funcionant al 100%.
- Abastament d’aigua: el consum d’aigua ha baixat al 2011 i l’aigua domèstica
també ha baixat a 147 litres/habxdia.
- Evolució dels preus de l’habitatge: inclou el preu de l’habitatge nou, no de
segona mà, aquest és un punt feble. Podem fer un subindicador del preu de
l’habitatge de 2ª mà.
Valoració negativa:
- Utilització de les deixalleries municipals: Ha baixat la utilització de la deixalleria
potser per l’efecte de la crisi.
- Recuperació de residus industrials
- Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics: al 2011 es va superar 10
vegades les PM10, potser per episodis de pols saharià.
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-

Atenció social

Es mantenen:
- Superfície municipal protegida: no s’ha incrementat des del 2010, quan es va
aprovar el Decret de Parc Natural del Parc de la Serra de Collserola.
- Despesa municipal en medi ambient: hi havia controvèrsia a l’hora de treballar
aquest indicador ja que es poden afegir o no les despeses dels serveis de
manteniment.
- Nivell de treball precari
En quant a l’indicador de desplaçament i mobilitat, el tècnic explica que no el podem
actualitzar ja que l’AMTU no ha fet l’estudi; i respecte el de Consum final d’Energia no
tenim dades des del 2007 per que l’ICAEN no ens les ha passat.
S’adjunta com a annex a aquesta acta el power point explicat en la sessió.

4. Estat d’execució de les propostes que els membres de la Comissió heu anat fent els
darrers anys
El tècnic de l’Oficina Sostenible explica que l’estat d’execució de les accions
recopilades en les comissions de l’Agenda 21 són:
-

Executades: 9
Iniciades: 23
No previstes: 5

5. Proposta de funcionament amb Subcomissions
El tècnic de l’Oficina Sostenible exposa que el Plenari de la Comissió de seguiment de
l’Agenda 21 sigui anual i que la resta de reunions es treballin en subcomissions, amb
la participació de tècnics i responsables polítics d’on s’obtindrà una acta d’acords en
cadascuna.
Les subcomissions proposades són:
• Subcomissió de Vectors Urbans
• Subcomissió de Medi Natural i Agrícola
• Subcomissió de Planejament i Infraestructures
Les entitats es poden apuntar a la/les subcomissions que siguin del seu interès.
Subcomissió de Vectors Urbans: engloba residus, energia i cicle de l‘aigua. Les
entitats que es proposen a priori són: Ateneu, Plataforma de Collserola, Associacions
de Veïns, Agrupació d’empreses d’Energia, Som Energia, Endesa....
Subcomissió de Medi Natural i Agrícola: engloba horts urbans, horts escolars, gestió
forestal, protecció natural,.,,, Les entitats que proposem són: El Mussol, Plataforma de
Collserola, Cooperatives locals....
Subcomissió de Planejament i Infraestructures: engloba model d’urbanització,
rehabilitació.... Entitats que proposem: ETSAV
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El Regidor de Medi Ambient, explica que les entitats s’han d’apuntar a les
subcomissions enviant un e-mail a l’Oficina Sostenible, i que es vol tenir
subcomissions àmplies, no restringides, i acceptarem noves entitats quan ens ho
proposin i ho elevarem al plenari de la comissió.
Segueix explicant que vam cometre un error en la convocatòria dels representants dels
grups polítics, error que assumim i subsanarem en la propera convocatòria.
També afegeix que el compromís polític és que les decisions de la Comissió de
l’Agenda 21 es portin a terme a la ciutat., i que un cop tinguem les sol.licituds de
participació en les subcomissions, els anirem convocant.
En aquest punt, el Regidor de Medi Ambient dóna la paraula als assistents que fan
algunes observacions:
El representant del sector empresarial, proposa crear una reunió per promoure
l’Agenda 21 entre les empreses de Sant Cugat, ja que si les empreses no participen,
ell deixarà de participar per que entendrà que no hi ha interès dins d’aquest sector i no
té sentit la seva continuïtat. Demana que en aquesta reunió assisteixin el Regidor de
Medi Ambient i Tinent d’Alcalde d’Economia i empresa.
El representant de Sant Cugat Comerç s’ofereix a fer la consulta de la subcomissió a
l’Associació Empresarial.
El representant de l’Associació de Veïns pregunta quins polítics vindran a les
subcomissions. El Regidor de Medi Ambient explica que seran subcomissions sobretot
tècniques.
El representant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, explica que és
bo treballar en subcomissions però que no caiguem en trossejar massa els indicadors.
També afegeix que existeixen altres taules del Pla Local d’Habitatge i cadascú té els
seus indicadors.
El representant de l’Ateneu comenta que li semblen bé aquestes subcomissions però
que li preocupa que hi hagin pocs membres.
El Regidor de Medi Ambient explica que nosaltres els passarem els noms i cognoms
dels tècnics que formaran part de les subcomissions.

6. Proposta d’ampliació de membres
El Regidor de Medi Ambient proposa l’ampliació de la Comissió de l’Agenda 21 pel que
s’invitarà a totes les entitats del municipi que treballin en temes ambientals, socials,
etc.
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7. Estat de les 126 accions de l’Agenda 21
El tècnic de l’Oficina Sostenible explica que l’estat de les accions de l’Agenda 21 és el
següent:
Abril 2011 Desembre 2012
Accions executades: 36
43
Accions iniciades:
70
63
Accions no previstes: 20
20

El Regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals aixeca la sessió, de la qual estenc,
com a secretària, aquesta acta.

L’Assessora de Medi Ambient

Vist-i-plau
El Regidor de Medi Ambient
i Polítiques Ambientals

Gemma López Vañó

Joan Puigdomenech i Franquesa
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