Acta de la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21
Identificació de la reunió
Sessió ordinària de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21
Data: 21 d’abril de 2015
Hora inici: 19:07h.
Hora final: 20:53h.
Assistents
- Joan Puigdomènech, Regidor delegat de Medi Ambient i Polítiques Ambientals
- Gemma López, Assessora de Medi Ambient
- Marta Oliver, Tècnica de Medi Ambient
- Imma Casajoana, Tècnica de Manteniment Municipal
- German Llerena, Tècnic de Medi Ambient
- Miguel Angel López Loriente, Tècnic de l’Oficina Sostenible
- Carme Roca, Coordinadora AMPA’s
- Ernest Vidal, Club Muntanyenc Sant Cugat
- Josep Julià, Fundació Sant Cugat
- Margarida Cleris, Ateneu
- Roser Casamitjana, ICV-EUiA
S’excusen:
- Silvia Trabalón, Associació d’Empresaris de Sant Cugat
- Toni Juárez, Grup d’estudis locals
- Francesc Arranz, Eurofitness Sant Cugat
- Mayte Pérez, Sant Cugat Comerç
- Àngels Camps, Unipau
- Jose A. Lavado, Representant sector empresarial.
Ordre del dia
1. Benvinguda a la Comissió
2. Aprovació de l’acta de l’última Comissió (26/02/2013)
3. Relació dels temes tractats a les Subcomissions
4. Re-Connecta En Verd
5. Aprovació del model de gestió dels Horts Urbans
6. Resum d’indicadors
7. Estat de les accions del Pla Acció Local
8. Proposta de prioritzar l’acció 18 del PAL (“Sensibilitzar a la població per a la
reducció de residus i recollides selectives, especialment la fracció orgànica).
Iniciativa contra el Malbaratament Alimentari.
9. Estat de la Pedrera Berta.
10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Benvinguda a la Comissió.

El Regidor de Medi Ambient i President de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21
obre la sessió i dona la benvinguda als assistents. Comenta que al final s’afegirà un nou
tema, la situació de la Pedrera Berta.
Explica la situació actual de l’Abocador de Can Fatjó dels Aurons, de la línia MAT de
Collserola que sembla que es posposi però no s’anula ja que REE creu necessària la
seva creació i connexió amb França. S’ha d’estar al tant per frenar-los i de l’Estany dels
Alous, l’Ajuntament va encarregar un estudi d’ecologia de l’espai. Aquest estudi ha
arribat fa poc i s’ha d’estudiar.
2. Aprovació de l’acta de l’última Comissió
A continuació Miguel López somet a votació l’acta de l’última Comissió de Seguiment
de l’Agenda 21 celebrada el 26 de febrer de 2013, que s’aprova sense cap esmena.
3. Relació dels temes tractats a les Subcomissions
Miguel López fa un repàs dels temes tractats a les diferents Subcomissions que s’han
celebrat des de l’última Comissió de Seguiment de l’Agenda 21.
-

Subcomissió de Vectors Urbans del 11 de novembre del 2013. Els temes
treballats:
o Projecte Euronet 50/50 MAX.
o Projecte Espai de Creació del Punt Verd del Centre
o Reforma de la llei energètica i les afectacions

-

Subcomissió de Planejament i Infraestructures del 11 de juny del 2014
o Estat actual de la modificació del PGM de Torre Negra
o Pla de Mobilitat Urbana
o Camins escolars segurs.

-

Subcomissió de Medi Natural i Agrari del 18 de juny de 2014
o Situació de la Pedrera Berta
o Gestió Pública de Can Monmany
o Projecte dels Horts Urbans

-

Subcomissió de Medi Natural i Agrari del 11 de febrer de 2015
o Monogràfica sobre els Horts Urbans.

El representant de l’Ateneu pregunta com valora l’Ajuntament el funcionament amb
Subcomissions. Planteja que la periodicitat amb que s’han celebrat (una a l’any) no
acaba d’ajustar-se al que es va plantejar quan es va proposar treballar d’aquesta manera.
El Regidor de Medi Ambient creu que el treball en subcomissions és necessari per tal de
poder tractar temes d’una temàtica concreta i de manera més desenvolupada. Pel que fa
a la periodicitat, accepta que seria més òptim una periodicitat d’un cop a l’any pel que
fa a la Comissió de Seguiment i de dos cops a l’any com a mínim les Subcomissions.
4. Re-Connecta en Verd
La Gemma López explica el projecte Re-Connecta en Verd, que ja es va presentar en
nota de premsa i als Consells de Barri. Aquesta iniciativa servirà per recuperar les rieres
del municipi amb l’objectiu de crear una xarxa de 11 km de camins verds urbans.
Aquests camins transcorreran paral·lels a les rieres i seran per a ús de vianants i ciclistes
i serviran per millorar la relació entre Barris.

5. Aprovació del model dels Horts Urbans
En German Llerena explica que el model de conveni que s’havia treballat a la
Subcomissió de Medi Natural i Agrari finalment no ha estat aprovat jurídicament ja que
hi ha problemes per articular la part individual i la part col·lectiva. No hi ha problema
de fer-ho de manera individual (com el model del horts de Can Mates) o fer-ho d’una
manera col·lectiva mitjançant concurs (com Terrassa), però conjuntar els dos models,
no és possible des del punt de vista jurídic.
El cas de l’hort del Casal de Mira-sol, tot i combinar parcel·les individuals i parcel·les
col·lectives, en considerar-se una prova pilot si que jurídicament es pot portar a terme.
Com punt positiu, en German explica que s’ha trobat una bona manera de treballar
aquest projecte a través de la Subcomissió de Medi Natural, on han participat moltes
entitats i hi ha possibilitat d’afegir més entitats com la Xarxa d’inclusió dels Barris de
Sant Francesc i Monestir, Banc del Temps, Càritas, Creu Roja...
El representant de l’Ateneu comenta que estan descontents ja que no acaba de sortir el
projecte i que hi ha gent que s’ha cansat d’esperar. També demana “coherència” a tots
els horts de Sant Cugat i posa exemple de com ho ha fet Càritas a Valldoreix.
El Regidor de Medi Ambient comenta que és bo tenir diferents experiències municipals.
Per exemple a Vollpelleres es podrien fer “Horts de Barri”.
El representant de la Fundació Sant Cugat pregunta sobre la transparència dins dels
Horts. Tant German Llerena com Gemma López expliquen que la transparència és total.
Es comenta que inicialment estava previst treure a través de concessió administrativa en
règim de concurs, però es va aturar perquè les entitats no s’atrevien a presentar-se. La
solució és treballar entre les entitats per sumar i fer projectes comuns.
El representant de la Coordinadora d’AMPA’s, pregunta com fer la recuperació de la
inversió inicial (en el cas concret de l’hort de Mira-sol). German Llerena comenta que la
inversió inicial de la tanca, la bomba, les infraestructures va a càrrec de l’Ajuntament
fins que s’esgotin els diners.
Roser Casamitjana expressa els seus dubtes si la informació que havia rep era sobre el
concurs o sobre el conveni. Es va contestat que tot va anar seguit.
6. Resum d’indicadors.
Miguel López fa la presentació dels indicadors. Els que s’han actualitzat aquest any són:
- Proximitat a Serveis Urbans Bàsics. Es comenta que al 2011 s’havia considerat
el Centre mèdic de Can Mora con públic quan és privat. S’ha corregit la dada i
es comenta que l’indicador ha baixat degut a que la població ha augmentat més a
aquelles zones que no tenen els 6 serveis bàsics a menys de 500 metres.
Valoració negativa
- Carrers prioritats per als vianants. Durant el 2012 i 2013 ha augmentat la
superfície amb moderació de velocitat (Zones per a vianants, zones de prioritat
invertida i zones 30). Valoració positiva
- Utilització de les deixalleries municipals. Durant el 2013 s’ha trencat la
tendència a la baixa de l’indicador degut a que ha pujat el nombre d’entrades de
material a la deixalleria, però com ha augmentat la població, dona com resultat
que l’indicador es manté. Es manté
- Despesa Municipal en Medi Ambient. Durant el 2013 ha baixat la despesa en
Medi Ambient tant en la modalitat sense verd urbà com amb verd urbà.
Valoració negativa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consum Final d’energia. Des del 2007 no es disposaven de dades encara que es
demanaven a l’ICAEN. I aquest any gràcies al PAES s’ha aconseguit actualitzar
dades fins el 2012. L’evolució del consum anual d’energia per habitant ha anat
disminuint d’una banda perquè ha baixat el consum anual d’energia i d’altra
perquè ha augmentat la població de Sant Cugat.
El representant de la Fundació Sant Cugat pregunta en que sector s’ha produït el
descens de consum energètic. Es respon que als sectors industria i mobilitat i
transports. També pregunta com es calcula el consum energètic al sector de la
mobilitat. Marta Oliver contesta que aquest càlcul es fa a través d’un full Excel
molt complicat. Valoració positiva
Producció Local d’Energies Renovables. Durant el 2013 ha augmentat la
instal·lació de solar tèrmica al municipi. Valoració positiva. Es fa la proposta a
la Comissió d’incloure un parell de gràfiques que recullin el “mix” d’energies
renovables a Sant Cugat i una altra gràfica amb la comparació entre les energies
Fotovoltaica, Biomassa i Geotèrmia. El representant de la Fundació Sant Cugat
exposa que aquestes gràfiques estan bé, però si estan dins d’algun projecte que
estigui promovent les energies renovables. El Regidor de Medi Ambient explica
que des de l’Ajuntament s’estan promovent les energies renovables i en el cas de
la biomassa es farà una instal·lació d’una central de biomassa i la possibilitat de
d’acollir el centre logístic de tractament de biomassa del Vallès Occidental.
Recuperació de Residus Municipals. Durant el 2013 ha augmentat el percentatge
de recollida de residus, d’una banda degut a l’augment de recollides selectives i
d’altra a la disminució del total de residus produïts. Valoració positiva.
Recuperació de Residus Industrials. L’última dada que ha facilitat l’ARC és del
2012. Durant aquest any ha augmentat la recuperació de residus industrials.
Valoració positiva.
Consum d’aigua municipal. Durant el 2013 ha baixat tant el consum d’aigua
municipal com el consum domèstic. El domèstic està en 136 l/hab. i dia. S’estan
fent accions per disminuir el consum (tallers jardineria sostenible...), però encara
queda molta feina a fer. Valoració positiva.
Emissió de contaminants atmosfèrics. Es consideren contaminants els òxids de
nitrogen, òxids de sofre, partícules en suspensió, CO, CO2, metà. Es calcula a
partir del consum d’energia i els últims anys ha baixat degut a un descens del
consum energètic. Valoració positiva.
Emissió de gasos que contribueixin a l’efecte hivernacle. Les emissions per
habitant i any han baixat degut al descens de l’emissió de gasos i d’altra banda a
l’augment de la població. Valoració positiva.
Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics. Encara que els valors de
PM10, NOx i O3 estan per sota dels valors màxims i fins i tot les PM10 i els
NOx estan en una concentració més baixa que respecte al 2012, a Sant Cugat
hem tingut una qualitat de l’aire pitjor que al 2012 degut a la concentració del
ozó troposfèric que és un contaminant secundari obtingut a partir de reaccions
fotoquímiques on la llum solar és l’activador de la reacció. Valoració negativa.
Nivell de treball precari. Durant el 2013 s’ha reduït el percentatge de contracte
temporals, encara que estan en valors propers al 86%. Valoració positiva
Evolució dels preus de l’habitatge. El preu del habitatge d’obra nova ha baixat
durant el 2013. Es considera una valoració positiva.
Indicadors que es mantenen: Ocupació urbana del sòl, Desplaçament i mobilitat
de la població, Mobilitat i transport, Superfície municipal protegida, Persones
exposades a nivells sonors significatius, Atenció social.

7. Estat de les accions del Pla Acció Local.
Miguel López explica l’estat de les accions de l’Agenda 21 és el següent:
des-12

des-14

Executades

43

47

Iniciades

63

66

No
previstes

20

13

8. Proposta de prioritzar l’acció 18 del PAL (“Sensibilitzar a la població per a la
reducció de residus i recollides selectives, especialment la fracció orgànica). Iniciativa
contra el Malbaratament Alimentari.
Miguel López fa la proposta de prioritzar aquesta acció. Es seguiran fent els tallers de
compostatge casolà amb lliurament de compostador. També explica que les llars
catalanes són les responsables del 58% del malbaratament produït a Catalunya, motiu
pel qual és important la sensibilització de la població. Es proposaran tallers per
l’aprofitament alimentari a les entitats.
9. Estat de la Pedrera Berta.
El Regidor de Medi Ambient, explica l’escenari que es pot presentar durant els propers
mesos en relació a la Pedrera Berta. Al 2016 es farà el lliurament a l’Ajuntament. En el
cas que aquest lliurament es faci sense el rebliment, la fiança seria perquè l’Ajuntament
faci el rebliment que consideri oportú. Fins i tot es considera fer un rebliment “0”,
considerant l’espai natural com ha quedat i podria ser visitable.

A les 20:53h. el Regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals aixeca la sessió.

